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االكاصرةلفكريةااداهبافي

ءاهرلىا

:ادبال!ميلىوكرفافياثتراءهةية

ال!نيطىالرثيمكبالةثقووالاسعتاة

الأرهنيةالثامعةرئممى
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االكاصرةالغكريةا!م!اهبفي

يووت!رتنمكر

بالذكرأخصألكتاب...هذاإخراجفىسبباكانمنكلإلىالشكر

منهم:

الصبنالمجيدعبدالدكنورالفاضل

غيظانعلىيوسفالدكتورالفاضل

سلطانهشاممحمدالدكتورلفاضل

معروفعوادبشارألدكتورالفاضل

بالجامعةالشريعةكليةعميد

الأردنبة.

الجامعبةلدينأصولكلبةعمبد

النطبيفية.البلفاءبجامعة

أصولبكليةالعقيدةقسمرئيس

ونائبسابقأالجامعةألدين

حاليأ.ألبيتآلجامعةرئيس

فىالإسلا!يةالجاهعةرئبس

أصولبقسموالأستاذسابقابغداد

لدينأصولبكليةالدين

الجامدة.

خيركلىعفبا!لهفبزاهم!
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االكاصرةالغكريةاهبا!ق
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االكاصرةلفعريةااهباتافى
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االكاصرةلفكريةااهباتافي
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االكاصرةالفعريةا!راهبنمب
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االكاصرةالفمريةاهبا!رفي

مةالمقة

وبعد...،المرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاةالعالمبنربدثهالحمد

فهوالمعاصرالانسانتشغلالتيالفكريةالمذاهبفيقصيرةبحوثجملةفهذه

ماومنهاطوبلا،وتعيدث!تعشعشمامنها،سريعةتأتيأفكار،زحمةفيالآنيعيش

منهاويقفماقوىالإسلامأننعلمونحنتخئفي..ئمالزمنمنردحاالبشريشغل

المتحدى.موقف

الإسلامنعرفلأننامنها،الإسلامموقفنرىأنإلىنحتاجلاونحن

سبحانهفالخالقالسماء...تدعمهالإسلاملأنالأول،لسبببنقويأنهونعرف

هذالأجلالقرآنوانزل...وقدرتهوبعقلهبهاعرفوهوالإنسانخلققدوتعالى

ؤإئالذكزنز7لتانخنإنا!:تعالىبقولهومحفوظاومكانزمانلكلصالحاالإنسان

تهزهلنالحالةهذهفىفهوللإسالم.الرئيسالمصدرهووالقرآنقخفطونأتة

المخللفة.المذاهبتهزمهولنا!أفكار

والاستشراقالدبمقراطية:مواضيعجملةالمتواضعالكتابهذالموقد

والعولمةالعلمانيةثماللدصير،محاولاتمعانيمنيضمهوما.واللتشير،

وكان.والص!ونيةوالشيوعيةوالماركسبةوالراسماليةوالبراجماتيةوالوجودية

هنكلكن...البومالإسلاميبالعالمللفكئيرةأخرىموضوعاتبضمأنبالإمكان

المعاصرةوالفرقالقديمةكالفرق..الموضوعاتللكتضمقدأخرىاختصاصات

طبعاتا!نحبث،الموضوعاتهذهعلىهنااقتصرنالذلك.ذلكوغيروالعقائد

علمامعه،فئدخلهادراساتمنبستجدماترىقد-اللهشاءا!ن-القادمةالكتاب

وأنبدفلاواحد...دراسيلفصلالجامعاتفيللتدريسمصممالكتابهذابأن

ومحددأ.مقتضبأيكون
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االكاصرةلفكريةااداهبافي

المخللفة...والفلسفاتوالمعتقداتللأفكارالخلبطالجمعفيتقالحقوكلمة

الأفكارهذهبعضيعرفونأنهمحيث،إليهبحاجةالاسلاميةالدراساتطالبأن

منها،الإسلامموقفإلىالتعرضمنلهمبدلاوذاكبهذاوهم..الأخرىويجهلون

بهاعارفأالإسلاميةبالدراساثالمتخصص!الطالبيكونأنالمفروضمنفليس

فالظروف..الزمنمنفلزةتهزهقدالتيوالمعتقداتالأففارمنحولهبماوجاهلأ

التىالأفكارمنالكثيريواجهأنالمسلمعلىلفرضقدألمعاصرةالسياسية

فرضهاعلىتعملقدوسياسيةدوليةقوىأوبهاتناديأحزابظهورتصاحب

أنعلىتعملثمالإسلاميةالثقافةومعنىالجهادمعنىفتنسيه،الاسلاميالعالمعلى

.أخرىحيائيةبأمورتشغلهحينبرمئهالإسلامينسى

الماركسيةالأنظمةوإقامةالماركسيةنشرعلىتعملالشيوعيةفالأحزاب

فيالغربيةوالديمقراطبةالرأسمليةنشرعلىيعملالغربيوالعالم،العالمحول

...تملوفلكوكل..الصهيونيةوالدولةإسرائيليجابهجهدأيلإيقافمحاولة

منالانبعاثمنحالةيعيشالذيالإسلاميوالفكرالإسلاميالمدسبوقففإنه

جليد.

يرونفهما،الإسلامفهمفيالسواءعلىوالشرقيفالغربي...أخرىوحالة

وموقفالارهابمعنىلتوضبحجادةمحاولةالكتابوفيإرهابيدينالإسلامأن

الذىاللوليالإرهابحاربمنأولنفسهالإسلاملأن،الإرهابمنالإسلام

يجبماأثمنالبريئةفالنفس،نفسهالإسلامشمميةتحتكانلوحتىاليومينتشر

علىالمحافظةمعنىفيإلا"الإرهاب"لفظةالإسلاميذكرولم....عليهالمحافظة

ولبس"محمود"إرهابفهو،الإسلاميوالفكرالاسائميةوالعقيدةالإسائميةالأمة

صحيحةعقيدةوكل،وكيانهنفسهعلىيحافظشعبكللأن.البتةمرفوضا
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االكاصرةلفكريةااهباتافي

ويهدمالصحيحليصحمهدممد"أىأمامنفسهاعنوتدافعتعبشأنلهابدلا

الباطل.

دراسيلكتابالموضوعاثهذهاختيارفيوفقتقدأكونأنأرجووأخبرا

بالثه.إلاتوفيقيوماكهذا،

المؤلف

الساموكمحمودسصونا.د.
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االكاصرةلفعريةااهباتافي

طيةيمقرالةا

عىعىعى

15
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االكاصرةلفعريهااهباتافي

اطيةيمفرالد

شاه!شأهولس!!(،)3اللائينياللفظمنمشتقالديمقراطيةمصطلح

الذيالحكمنظامبأنهاالديمقراطيةتعريفويمكن".الشعب3حكمتعنيفالدبمقراطية

المواطنينتجمعخائلمنمباشرةبصفةإما،بنفسهالسلطةالشعبفيهيمارس

يتمالذينالشعبمملاليخائلمنمباشرةض!يربصفةوإما،قضاياهموحللمناقشة

المباشرةبالديمقراطيةالأولالنوعويسمى.الشعبقبلمندوريةبصورةانتخابهم

غيربالديمقراطيةالئانيالنوعيعرفبينماأثينافيالمدينةدولةفىمطبقآوكان

انتشرحيثالبومدولمعظمفيالسائدالنوعوهو)النيابية(التمئيليةأوالمباشرة

رجوعالتمثيليةالصيغةيرافقوقد.الحديثةالدولفيالسكانعددازديادبسبب

الاستفتاء)1(.خائلمنوذلكالدستوركتعديلخاصةقضايافيالشعبإلىمباشر

الشمولية:

وتنقادتملالكالتيالديمقراطيةوالحكومةالديمقراطىالحكمنظاممقابلوفي

أوالفردىالنظاميوجد،وتطلعاتهتوجهاتهيمل!الشعبمنمنتخبلبرلمان

وهمالأفرادمحنمعينةمجموعةأوفرديدفىالسلطةتتركزحيثالشمولي

والنظمالواحدالحزببنظمتتمئلالمختلفةوصوره؟الشعبعلىالسيادةيمارسون

الفردبة.الدكناتوربة

انئشاربسببدستوريةملكياث،لىالغربفيالملكيةالنظمتحولتوفيما

برزت،والنرويجالسويدومنهاالاسكندنافيةالدولفيكما،الديمقراطيةالأفكار

نظامقامحيثأم179عامالشيوعيةالروسيةاللؤرةنجاحمعالشرقفيالشمولية

أساسعلىالقائمالشيوعيالحزبوهو،العقائديالواحدالحزبنظامعلىالحكم

-أ)919العالميتينالحربينبينمافترةفيظهرثم.الماركسيةالأيديولوجية

.912/وآخرونالكبسيمحمدأحمد.د،السياسيةالعلوممبادئأ-
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االحاصرةلفعريةااهباتافي

فىالنازيةهماالغربفيشمولياننظامانالثلاثيناتخائلوبالتحديدأم(939

الئانيةالعالميةالحربوبعدموسولبنيبقيادةالمحطاليافيوالفاشيةهلالربقيادةألمانيا

عليهاسيطرالتيأوروباشرقدولفيالشيوعبةالأنظمةانتشرتأم459عامفي

بالمعسكرعرفماإطارفيموسكوفلكفيتدوروجعلهاالسوفيتيالاتحاد

ان!اره.)1(قبلالشرقي

للديمقراطية:الأساسيةالمقومات

الاعترافأهمهامنالمسبقةالفروضمنجملةعلىالديمقراطيةتقوم

الشعبيةالإرادةوسيادةصياغةأجلمندستوريةمؤسساتوبناءوالمساواةبالحرية

لوجودالأدنىالحدهىالسياسيةالحريةوتعتبر.والسياساتالمسائلمخللفحول

صنععمليةفييشاركبأنفردلكلالحقهوالحريةهذهوجوهر،الديمقراطية

والحقالدوريةالانتخاباتإقامةخصمنعمليأذلكعنالتعبيرويتم.القرارات

وفى،للانتخاباتالتزشيحوفي،التصويتفيالراشدينالأفرادلجميعالمشماوى

المؤهلاتتوفرتمامتىوالقضائيةالتنفيذيةللوظائفللوصولالمشماوىالحق

لها.اللازمة

مفهومولقد.برز،السلطاتفصلللديمقراطيةالأساسيةالمقوماتومن

الوسطى.الفرونفيللحكامالمطلقةالسلطةعلىاحئجاجأالسلطاتبينالفصل

ذاته.بحدالطغيانهوالفردالحاكمبيدالسلطاتجميعلزكيزأنلوكجونويرى

الحاكمسلطاتبعضنزعهوالسلطاتبينالفصللمبدأالهدفكانفقدولذا

التيالضوابطوضعمعآخرينلأشخاصوإعطائهاوالقضائيةالتشريعيةوبخاصة

واحدةيدفيسلطتاناجتمعتماوإذافيهما.التدخلأواستعادتهمامنالحاكمتمنع

.135/السياسيةالعلوممبادئأ-

18
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االكاصرةلغكريةااهبا!رفي

المهامتنفيذفيالقهرواستخدامالاستبدادأشك!منشكلظهورإلىيؤدىفذلك

.)1(اليومعالمنافىالدكتاتوريةالأنظمةغالبيةفيجارهوكماللدولةالأساسية

نظاموطبيعةالدولةشكلتحددأحكاماعادةالبلدانأغلبدساتيروتتضمن

للمجتمعوالتقافيةوالسياسبةوالاقتصاديةالاجتماعيةوالمقوماتالأسسوتبينالدولة

حدودوترسمالدستوريةالهيئاتالمؤسساتاختصاصاتووضوحوالدولة

هذهعلاقاتوتنظم(والقضائيةواللثفيذية)اللشريعيةالثلاثالسلطاتاختصاصاث

واجباتهموتبينللمواطنينالعامةوالحرياتالحقوقوتكفلببعضببضهاالسلطات

.)2(الأساسية

ويئشدقالحرياتيكفلأنهيدعيلاالعالمفيحكمنظامهناكليسأنهعلى

الحريةبعضمنحوربما،للحرياتإجهاضاالأنظمةأكئرمنوهوالحريةباسم

شكلبأييقللوايعذبوا،يعتقلوا،لهم،يحلوامابالشعبيفعلواأنفيلمواليهلكن

أرادوا.

وفصلالقوانينتشريعخائلمنإلاضمانهايمكنلاالحريةمشكلةا!ن

مفسدةوالسلطة،الاستبدادممارسةوإلىالفرليةإلىمي!الإنسانلأن،السلطات

وجودبدونيرتدعلاكانمهماوالإنسان،الشرائعروحفيمونشمكيوذكركما

.القانون

ويقرر،المشروعةبالحرياتيقرقانونلشريعمنئذلاكانهنامن

الحرياتمنحريةلكلوالأحمرالأخضرالخطأىممارستها،وكيفيةأنواعها

جمعياتوجودوالأولى.ذلكغيروإلىالمعتقدوحريةالتملكحريةالرأىكحرية

الإنسانحقوقوضعبمراقبةتقومعاديينوناسحقوقيينمنتتشكلالإنسانلحقوق

.17/حكيمحكمت،العراقيةالدساتيرا-

023./صالقإسماعيل،صداممنتبقىماذا2-
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االكاصرةلغعريةااهباتافي

الئيالجهةعلىالشكوىتقديمالأسبابمنسببلأىالمواطنخشيفإذاالبلد،في

الإنسانهذاعنللدفاعالكاملةالصلاحيةالجمعباتلهذهفإنحقوقهعلىتعدث

عنه.بالنبابةالشكوىوتقديم

وضعبمراقبةأيضأتقومبلالمسؤوليةبهذهيتحددلاالجمعياتهذهوعمل

وتراقبالبرلمانفيالقوانينمناقشاتوأثناءواللوائحالتشريعاتفيالإنسانحقوق

ايقافعلىفتعملالوزراء،عنالصادرةواللوائحالوزراءمجلسقراراتايضأ

.الإنسانحقوقيمسماكل

التيالأنظمةفيهاتخفقالتيالمشاكلمنوالدينيالعرقيالتمييزولعل

أهممنتعئبرالتيالمساواةحقيقةإلىالوصولمنالديمقراطيةشعارترفع

الديمفراطبة.مفومات

الشمولبة:والألظمةالديمقراطيةالألظمةبينمقارنة

أولوياتأهمومن"الوسيلةتبرر)،الغايةمبدأعلىالشموليالنظاميقوم

العنفووسائلالقوةاستخدامللحكومةيسوغممابالسلطةالاحتفاظالشموليالنظام

التيالدستوريةالمبادئحتىأوالأخالفيةالقيممعذلكتعارضولوحتىالمخللفة

القوةأساليبأبشعيستعملالشموليالنظامفنجد.الحكومةعليهاشميرأنيفترض

واسعة،صلاحياتيملكسرىأمنجهازبواسطةالمعارضةعلىللقضاءوالقهر

فيبي(جي)كيوالالنازيةألمانيافيبالجستابوعرفماالجهازهذاأملالةومن

سابقأ.السوفيتيالاتحاد

فيتتمل!التيالجماهيريالاتص!وسائلاحتكارنلحظأخرىجهةومن

السبطرةبغرضتمللكهاأوالدولةعليهاتشرفالتىاللالفزةووالصحافةالإذاعة

الحكمعنالحديثالشموليالحكمتميزالتيهيانسمةهذهولعل.العامالرأىعلى

القديم.الاستبداديأوالديكتاتورى
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االكاصرةلفكريةاا!راهبفي

التعبيريةأوالفكريةالحريةيحترملاالشموليالنظامنجدعامةوبصورة

أفرادجميععلىالحكومةقبلمنمفروضةرسميةأيديولوجيةهناكبل

.)1(المجتمع

النيابيوالتمثيلالديمقراطية

الديمقراطيةتطببقاستحالةهوالنبابيالنظامقباممبرراتأهممن

الشعبعنالنبابةلشمويغمخللفتبننظريتينإلىالقانونفقهاءلجأوقد،المباشرة

وهما:الشعبمنشرعيتهيستمدالذىالديمقراطيالحكمفي

الوكيلأوالنائبأنأساسعلىتقوموهي:القانونيةالنيابةنظرية.

وبالتاليالمنيبأوالموكلذمةفيأثرهالدتجقانونيةبلضرفاتيأتي

.النوابهموالوكيلالموكلهوالأمةشخصيكون

شخصهوواحدشخصإلايوجدلاأنهومفادهاالعضو:نظرية.

العضومل!صالهالسياسيةللجماعةبالنسبةفالعضوالمنظمةالجماعة

وإنماالاستقل!حيثمنمعينةشخصيةيكونلاالبشرىالجسمفى

معينة.وظائفلممارسةأداةيعد

القانونيوالمبدأالنيابيالنظامبينللتوفيقانهرأىفقدبارتمليالأستاذأما

نظرةالأمرإلىالنظريجبوإنمامجردةقانونيةاعتباراتعندالوقوفعدمينبغي

هيفالديمقراطيةهناومنمستحيلالمباشرالديمقراطىالنظامفتحقيقعمليةواقعية

.)2(مصونفالمبدأنوابهبواسطةأوبنفسهالحكمفىالشعباشتراكمجرد

إلىالرجوعيقتضيوبالتاليالأمةلإرادةالحقيقيالممل!هوالبرلماناق

دوريةخائلمنإلايتحققلاوذلكوارداتهرغباتهلمعرفةلآخروقتمنالشعب

.136/السياسيةالعلوممبادئا-

.421/السياسيةالعلوممبادئ2-
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االكاصرةلفكريهااداهبافي

لاحتىقصيرةفتزةمدىعلىيكونلاللبرلمانالدوريالتجديدأنعلى،الانتخاب

البرلمانيبعدلاحتىطويلةمدةيكونولاللناخبينمستمرةبصفةالنوابيخضع

خمسأوبأربعالبرلماننيابةمدةحددتالمنوالهذاوعلىالشعباتجاهاتعن

.سنوات

منظورأالسياسيةللأنظمةثلاثصوربينالتمييزعلىالفقهجرىوقدهذا

أساسعلىالسلطاتبينالعائقةقامتفإذا:والروابطالعلاقةمدىحبثمنإليها

سميالتنفبذبةللسلطةالأعلىوالمكانةالغلبةكانتوإذابرلمانيأالنظامكانالمساواة

هيالدشريعيةالهيئةفيهكانتإذاالجمعيةحكومةنظاميسمىوأخيرأرئاسيأالنظام

.)1(الهيئاتمنغيرهاعلىالمهيمنة

البرلملألى:ألنظام

جمهوريةرئيسأوبالوراثةملكأالدولةرئيسيكونقدالبرلمانىالنظامفي

وتجاهناحيةمنالبرلمانتجاهمستقلأالدولةرئيسيكونأنيلزمولكنبالانتخاب

رئيسشخصيةبينالفصلوجوبيعنيوهذا،أخرىناحيةمنالوزراءمجلس

الوزراء.مجلسيرأسالذىالحكومةرئيسوشخصبةالدولة

واسترالياواليابانوالهندبريطانيافىهوماالبرلمانيالنظاماملالةومن

والطاليا.وكندا

المختلطة:الحكومة

اختيارعليهيترتبمنتخببرلمانوجودفيبايجازالنظامهذايتميز

معينة.ولفترةمباشرةبصورةالشعبقبلمنالجمهوريةرئيسيرأسهاحكومة

وصلاحياتها،سلطاتهامنهالكلهامةأجزاءثلاثةمنالمخلالطالنظامهذاويتكون

التشريعيةالسلطتينبينوالتوازنالتعاونبمبدأوالبرلمانالجمهوريةرئيسوهي

.431/السياسيةالعلوممبادئا-
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االكاصهةلفكريةااهباتافي

يكونوقد.السلطتينهاتينبينالفصلبمبدأالرئاسيجانبهفييأخذبينماوالتنفيذية

عليهيترتبقدممامخلالفينحزبينمنعمليأالوزراءورئيسالجمهوريةرئيس

والنمسا.وفلنداواءيرلندافرنساالمخلالطالنظامأملالةومنبينهما.نزاعحدوث

مدينتيفىأيفقطظهورهاحينإلاتاريخهافىتتحققلموالديمقراطية

)حكومةالنظامهذااعتمدتالتيالحكومةوش!مى..اليونانيتينوإسبارطةأثينا

مجلسبصيغةالمدينليهنمنكلفييجتمعونالمدينةرجالكان-(..المدينة

القوانينويسئونأمورهمفيويتشاورونحاكمهمبينهممنينتخبون..تشريعي

أحكامه.تنفيذعلىويشرفون..لهم

)النهضةوظهور)المسيحية(ظهورحتىالبونانفيالظاهرةهذهاستمرت

محليحلكنظام)بالإقطاع(جاءوالذي(..اليونانىبالتراثالممتزجةالإغريقية

صالحمنوكانعامألفمنأكثرالبونانالإقطاعحكموقد..الديمقراطية

المسيحيةهئموكانشيئأ..منهتغيرولمالإقطاعيالنظامتجاملأنالمسيحية

منيعانىأصبحالذي)الشعب(لتحربروليسالكنيسةلسلطةالحكامإخضاع

وحتىحقوقأيةللشعبيعدلمحيثلهمالملزموالكنسيالإقطاعيالنظامين

النظاملناخلقتالتيالمنطقةللكفيلالذميوجودلهايعدلم)الكرامة(

عنه.نتحدثالذيالديمقراطى

ومن(الأرضفىالله)ظلالكنسى..الإقطاعيالنظامفي)الملك(أصبح

أراضيهفيوالأشرافالنبلاءيديطلقالملكوكان)الله(..يحارب)الملك(يحارب

بشعبهمثمومنبأراضيهمالتصرفوالأشرافللأمراءوكان..لحكمهالخاضعة

الأرضهذهفييسمونالناسوأصبحضبطولامراجعةلاشاعواطريقةبأية

القضائيةالسلطاتكليمثلمطلقسلطانالأميرأوالشريفكانبالعبيد،

منالفلاحونيجنيهاالتيالأموالالنبيلأوالأميرويناولوالتنفيذيةوالتشريعية
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االكاصرةلفكريةااهباتافي

لاالذى)للملك(عمرهمطبلةفبهايشتغلونكانواوالتيالإقطاعىأوالنبيلأراضي

بحكمه.هذامقابلفىيتدخل

وكان..الكنيسةسلطةنجدها..المجتمعفيالثانيةالسلطةإلىنظرناوإذا

يعني)العشوروعشورأتاواتبفرضالكنيسةقامتمقدسأ..حقألهاالناسخضوع

وكانتأراضيها..فيمجانيةوسخرةضريبة(يملكونماعشرأوالإنتاجعشر

لحربه..أمبرأوإمبراطورأوملكنظامهاعلىيخرجحينالناستجندالكنيسة

)الحروبوفي..الكنيسةتاريخفيكثيرةأملالةذلكفيولناعليهوالقضاء

أطرافهاكلمنأوروبارجالجمعتالتيالكبرىالشعبيةالحرب(الصليبية

ذلك.علىمثالأكبرالإسلاميالشرقنحولتزحيفهم

النظاموعلىالكنيسةعلىالنفسيةالئورةاشتدتحينأوروباقامت

)مظلمة(لهماخللقواأنبعدالشرقفيالمسلمينضد)للجهاد(بالدعوةالإقطاعي

..السلاجقةالمسلمينقبلمنالقدسإلىالمسيحيينالحجاجفافلةعلىحصلت

معهاتحملالقدسمدينةإلىحجاجأتضمأوروبيةقافلةأنهيوالقصة

تعرضتقدالقدسمدينةنحومتجهةالحالبطبيعةوحيواناتومتاعأوذهبأأموالأ

الشرقيحكمونكانواالذينالمسلمبن)الأتراك(السلاجقهالجنودقبلمنلهجوم

واسئولواالقافلةفىفنفقلالوا)الإسلامية(السلجوقبةالدولةاسمتحتالاسلامي

ونجاهربقدمنهمواحدأأنإلاذلكوغيروالمتاعالأموالمنعندهمماعلى

فيالمسبحيينجميعالبابادعاوقد..القدسليحميبالباباواستنجدأوروباإلىوعاد

القدسنحوالآمنالطريقتحقيقأجلمنوالتضامنوالتآزرالوحدةإلىالعالم

كلفيالباباوأطاعواالناستضامنأنوكان..وأمنبسلامالمسيحيونليحج

)الهدف(ذلكإلىتهدفالتيالمحررةالصليبيةالجيوشإلىوانضمواأوروبا

ذلك.بعدهاوتحقق
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لوفوفا

اوروبا

االكاصرةلفعريةااهباتافي

منلنتمكنالوقتنلكفيأوروباإلىالعودةيستدعيالقصةهذهدراسةا!ن

..الحقيقةومعرفةالأمرذلكعلى

الصليببةالصورفي

يأتي:فيماغارقةفكانتأوروباأما

أوروبافيالثوراتكثرتوقدوالظلمالإقطاعمنيعانونكانواالنا!أن.

سجونامتلأتفقدولنلك.عليهمالمشملطوالكنسيالإقطاعيالنظامعلى

النبنالمساج!نجانبإلىوالئواربالملمردلنمكانكلفيأوروبا

التيالأمورمننلكوغيروالقلروالاغتصابالسرقةجرائميقترفون

إليها..يلفعهمالسائدالنظامكان

لهمتطئأنأوروباكلفيالقائمةالأنظمةوعلىالكنيسةعلىوكان

تعدلمجدآكثيرة)وأعدادهمذلكوغيروالطبوالمؤونةوالشرابالطعام

عليه(بالقادرةأوروباأقطارميزانية

وحينالواحدةالعائلةفيواحدشخصفيينحصرانوالملكالإمارةا!ن.

فبها..والطامعونالإمارةفيالطامحونهناكيظهروتكبرالعوائلتمتد

والعقليةالجسميةالناحيةمنالنظامأوالكنيسةتعئيهممنأقدووبعضهم

البابويةكانتالحكمعلىحادةصراعاتهناكوصارت..والفكرية

منها.تعاني

اوروبا..علىالمتسلطوالكنسيالبابوىالنظامعلىكبيرلغطهناككان.

فيهيشتركالأحيانبعضفيوكانمنه..للئحرريدعومنهموالكثير

الكنيسةانبثاقخائلمنبعدئذظهرثكماالكنبسةداخلمنرجل

النظامأعداءأنيئصورضعيفموقففيالباباوصار.البروتستانتية

هنالكوليس...عليهالثورةإلىالوصولمنالنهايةفييتمكنونسوف

الدعوةوكانتأوروباكلإلىامتدتالثورةانلوعملهيمكنمماالكئير
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االكاصرةلفكريةااهباتافي

بالدينيؤمنمنعليهايعترضأنيمكنلاالتيالدعوةهيالجهادإلى

كانلمنتحذيرىبشكلتقسمالجهاد(طلبت)التيالبابويةالوعودوكانت

وعد:قدفهوللثورةسببله

أنهيعنىوهذابالجهاداشلزكوالوبتحريرهمجميعاالسجناءأ-

الطامعينوعدفقداقتصاديأمنهمويتخلصسياسياأولامنهميتخلص

احتلكهاعندالشرقبةالأراضيفيلهمإماراتبتأسيسالإماراتفى

حبثأوروبافيبالإماراتمطالبائهمحولاللغطبعضيسدوبنلك

.أخرىارضفيأمراءسيكونون

فيلهمالمنافسةأخطارمنيعانونالذينالأمراءعنالخطرإبعادب-

فلك.عنمأمنفيمنهمكليكونحيثأوروباداخلأراضيهم

الخطر.

منذالعربيةالإسلاميةالأراضيفتحتفقدتحقققدكلهذلكأنالمهم

الأراضيتحريريتمولموأماراتممالكمنيريدونهكانواماكلوتأسس8951

المسلمونخلفهومنالأيوبىالدينصلاحقامعندما6911عامإلامنهمالإسلامية

كلها.الإسلاميةالعربيةالأراضيعنوإجلائهمالصليبينبطردجميعا

وتغيرتالفوضىعندهمفعمثأراضبهمإلىمدحورينالصليبيونعاد

اسمهامحتجةأومتحررةإلىالكنيسةقسمتداخليةثوراتهنالكوصارتالعقول

التي)الكاثوليكية(بالعلميةذعيالذيشكلهافىتصلبتوالثانية)البروتستانتية(

البابوية.نظامبهايسمىكان

الاحتجاجنظامبهايقملمالتيالأراضيفيثابتاالبابايكونأنوتعرض

جنوبضمتالتيأراضبهفيداخليةصلببيةبحربقامفقد)البروش!تانتبة(

فيأوروبافيللدكتاتوريةنظامأقسىطبقتالتيالتفتيشمحاكموأقامأوروبا.

الفكرإلىزمانطولبعدولوالناسائجاهفىسبباكانماوهذاالوسطىالقرون
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االكاصرةلغمريةااهباتافي

النظامبإقامةليطالبواوالدكتاتوريةالشملطيرفضكانالذىالقديماليوناني

جديد.منالديمقراطي

منوغيرهاالفرنسيةوالئورةالصناعيةوالثورةالجامعاتكانتوربما

علىطغتالتيالقومبةالأفكارسيادةإلىإضافةالبابويةضعففيسببباالمتغيرات

حئىفشيئاشيئاتنحسرالبابويةجعلمماأوروبا)1(كلفيالاجئماعيةالحياةبساط

الدينيةالناحيةمنحدةالأخفالصليبيالنظام)وهوالجديدالاستعمارىالنظامجاء

أوروباسيطرةإلىكلها)العالم(أقاليمضمإلىيدعوكانلأنه(الأشرسولكنه

توطيدولغرضوحماتهادعاتهاأوروبيةقوميةولكلشخصيتهادولةلكلفصار

من:بدلاكانالآمرهذا

الباباسيطرةايقافإلىالأمرانتهىحئىالبابويةالعالقةمنالتخفيف10

أوروبا.كلفيالأمورمقاليدعلى

يكونولننفسهالحمايةتأيبدهالإقرارالشعوبإلىالحكوماتاتجاه20

منالديمقراطيةبابفتحدونوتأييدحمايةهناكتكونأنبالإمكان

جديد.

أوروبافىالجديدالديمقراطىالنظام

السابقعنمخللفأجديدمنأوروباإلىعادالذىالديمقراطىالنظاموكان

يلي:بما

النظامويكونالناسابيهاينتميأحزابآأسستقدالأوروبيةالأقطارأنأ.

تحلصارتالتيالائتلافاتأوالانتخاباتفيالفائزالحزبنظامهو

..الديمقراطيةظهورعندعهدناهاالتيالمدينةسكانمحل

دمارإلىانتهتوالتيأوروبافيجاتالتيالقوميةالأنظمةأشكالأقسىمنالنازيةكانتوربماا-

العالم.
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االكاصرةالفعريةا!راهبفي

البرلمانيةاكثريةحكموإنمالنفسهالشعبحكمتعدلمالديمقراطيةأن2.

رأىقبولعلىومجبرةمقهورةستكونالأقليةأنأىكله..للشعب

الأكثرية.

أنللأقليةبدفلاالناخبينأجواءهذهالديمقراطيةشمودأنولغرض3.

يجرىومايشرعلمامعارضةتكونوأنمضضعلىبهاتقبل

فيها.الحكمسدةإلىئصلأنش!تطيعأنعسىثانيةانتخاباتبانتظار

الدبمفراطلة:منالإسلا!موفف

إلىالاشارةمنلابدالديمقراطبةمنالإسلامموفففيالخوضقبل

بالديمقراطية.تطبيقأشبهتمل!والتيالإسلامفيالشورى

ؤافافوابزئهنماشتجائوا)ؤتذييط:تعالىقد،قرآنيمصطلحالشورى

بمعنىالدبمقراطيةبينماكلققون()1(،ززكنافنمؤمفابيتفنميفئوزىؤأمزفنمالمتلاة

لاتيني.مصطلح(الشعب)حكم

الشرعدائرةعنيخرجلااجتهاديمبدأعنالشورىتعبروبينما

9187لعامالفرئسيةالثورةبعدارتبطتقدالدبمقراطيةأننجدفإننا،الإسلامي

الأمور.جميعفي+الأمة"سيادةبمفهوم

هوالإسلامفيالمهملأنللحكممعينبشكلالشورىنظاميرئبطلاوبينما

محددةأشكالالنفسهااتخذتقدالحديثةالديمقراطياتأننجد،الشكلوليسالجوهر

الجمعبة.ونظامالرثاسيوالنظمالبرلمانيالنظامفيتتملوالغربفي

إلاوالديمقراطيةالشورىنظاميبينالاختلافاتهذهمنبالرغمولكن

مسؤولبةوفي،والدكتاتوريةالمشملطالفردحكمرفضوهوالهدففييلتقيانأنهما

أنالإسلامبةالدولةفيالحاكمعلىأنكما،ومراقبتهمحكامهااختيارفيالأمة

38.الآية:الشورىسورة-ا
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االكاصرةالفمويةا!راهبفي

الكئابفىقاطعنصبهايردلمالتيالمسائلحولفيهاالعلماءأوالأمةيستشير

.)1(الأمةفيالأفرادبهايتمتع(ساسيةحرياثوجودعليهيترتبمماوالسنة

حيث!بنببهاابتداءالأمةهذهعلىالمشاورةحقأوجبالإسلامونجد

غزقتفإذاأنامزفيؤيفناوزفنمنفنمؤاشتصزعفنم)فا!:وتعالىسبحانهقال

الدولةرئيسعلىالمشاورةوجوبفىصريحالنصفهذاالفه!)2(علىفئؤكذ

الخطابكانوإذاذلك.عنقرينةصرفتهإذاإلاالوجوبالأمرظاهرلأنالأعلى

على!الكريمالرسولإلىموجهأ-بالمشاورةالأمرصفيهالكريمةالآيةفي

الدولةورؤساءحكاممنغيرهعلىالمشاورةفوجوبمنزلئهوعظيمقدرهجلكة

.وألزمأوجبالإسلامية

والديمقراطية:الشورىبينوحساسدقيقفرقوهناك

وفقالأمةراىتمل!الشورىبينما،النخبةرأىهيفالديمقراطيةا.

.الشرعضوابط

تئمأنبعدشيئألأعضائهيقولأنأحديستطيعلابرلمانالديمقراطية20

لرأىخاضجينأعضاؤهيبقىبرلمانهيالشورىبينما،انتخابهم

اأمة.1

فيترىالشورىبينماالمطلقالحقاكثريةفيترىالديمقراطية30

فهيالأقليةمعكانفإذا،المطلقالحقوليسمرجحةقاعدةالأكثرية

الحق.هوالمعيارلأنبالإتباعأحق

تارجحفيالأكثربةرأيلأنللحقواقعيمعبارلهالبسالديمقراطبة40

ببنمنالباطليأتيهلاالذياللهكتابهوواضحمعيارللشورىبينما

.133/السياسيةالعلوممبادئا-

.915الآية:عمرانآلسورة2-
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االحاصرةالغعريةاهبا!مرفي

بالنظامأخذتالتيالإسلاميةومنهاالعالميةالأقطارإلىننتقلأنولغرض

الإسلامفيالحكمنظامعنبالكلامنسبقهاأنبدلاله..ش!عىأوالديمقراطي

يفرضهأنالغربيريدالذيالغربيالديمقراطيالنظامإلىالمسلمينحاجةلنرى

علينا.

الإسمفىالحكمنظام

منلابدذكرنا-كما-الديمقراطيةمنالاسلامموقففهمولغرض

أنهيعنيوهذا،الشمولالاسلامخصائصفمنالاسلامفىالحكمنظاماستعراض

بنظاميسمىوهو،والمحكوموالحكومةالحاكمشؤونتنظموأحكامقواعدمنبدلا

الأحكاممنكثيرفيوالسنةالقرآنفيجاءلماإضافةالفقهاءاجتهدوقد،الحكم

بالحكم.المتعلقةالمهمةوالقواعد

الإهام:الأهر،ولي،الخليفة،الحاكم

منأمرفيغيرهخلفولمنغيرهاستخلفهلمنيقالاسمفالخليفة

واجبوتنصيبه،المسلمينإمرةيتولىمنهوالشرعيالاصطلاحالأمور)1(وفي

واجباتأعظممنالناسأمرولايةأنيعرفأن"يجبتيميةابنيقول،الأمةعلى

أدلتها:ومنبها*)2(إلاللدينقباملابلالدبن

ؤأوبرالزشولؤأطي!االفة)أم!ا:تعالىقولهالكريمالقرآنفيأو!:

منقنم()3(.فامز

.137أ/صج،ئيميةلابنالنبويةالسنةمنهاج-أ

.22-24-صوالخلافةالإسلامكوانظر1138صتيميةلابنالشرعيةالسياسة-2

95.طلاية:النساءسورة-3
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االكاصرةلفكريةااهبا!ضفي

عنينطقلاالذيص!اللهرسولسنةأبضأوهوخلفهمنولايديه

هوالشورىعندالحقمعباروباختصاريوحىوحيإلاهواقالهوى

الإسلامية.الشريعة

يحمللأنهالديمقراطيةنظامإتباعمنأوفقالشورىنظامإتباعفإنهنامن

لناصحانالرشيدةالديمقراطيةهوالشورىبلوأكثر،الديمقراطيةخصائص

التشريع،فيالحقللشعبأنهوخاصأمفهومأبحمللأنهالديمقراطيةلفظاستخدام

.وحدهاللههوالمشرعبينما

علىوتعالىسبحانهاللهأقرهقدالشورىمبدأبأنلناتبينوغبرههذاوعلى

فىالئقةويزرعالطمأنينةيحققمبدألأنهالإسلاميةالأمةباقيعلىوكذلك!نبيه

لتأليفبهأمرتعالىاللهوا!ن،والحقيقةالصوابإلىوالوصولالمؤمنيننفوس

فيهبنزللمفيماالرأىمنهموليسئخرجبعدهمنبهوليقتدىه!الصحابةقلوب

بالمشورةأولىص!النبيفغيرذلكوغيرالجزئيةوالأمورالحربأمورمنوحى

أنجائزغيرإذفيهنصلافيمااياهمح!النبيمشاورةتكونأنلابدوكذلك

المنصوصات.فييشاورهم

النصيكونأنمنتخلولاالسنةأوالقرآنفىنصفيهاوردالتيفالأمور

يجببلمحكمنصفيهوردمافىللشورىمج!ولا،محكمغيرأومحكمأفيها

أكثريحتملأنه)أيمحكمغيرنصفيهوردمافأمابه،والعملإتباعهالأمةعلى

وتفهمه.معناهفيالشورىتكونأنفينبغي(معنىمن

وعقدالحربكإعلانالتشاورمحلفهينصفبهايردلمالتيالأموروأما

ومخللفيستحقهامنإلىالدولةفيالكبيرةالمناصبوإسنادالمعاهدات

تتناولهلممماونحوهاوالسياسيةوالاجتماعيةوالإداريةالاقتصاديةالشؤون

.النصوص
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االكاصرةلغعريةااهباتافي

ماتلبهعةغقهفىولميمىماتمق"!:يقولالقوليةالسنةفيثلأليأ:

الأحكام،الرسولأقامالفعليةالسنةومن.لالبهامبيعةأي!)1(../لجهفليةمقة

رئيسها.وصارالمدينةفيإسلاميةدولةأول!قالسلطانية

الحنبلييعلىوأبووالشافعيالماوردىيقولهماالفقهاءإجماعوفيثالثأ:

فيخلدونابنويقولا)2(ابالإجماعواجبالأمةفيبهايقوملمنالإمامة"عقداعن

الصحابةبإجماعالشرعفيوجوبهعرففقدواجبالإمامنصب"ا!نمقدمته

وإلى!هبكرأبيبيعةإلىبادرواوفاتهعند!اللهرسولأصحابلأنوالتابعين

إجماعأذلكواستقرالأعصرمنعصركلفيوكذا.أمورهمفيإليهالنظرشمليم

")3(.الإمامنصبوجوبعلىعادلأ

وإقامةوالعقوباتالحدودوإقامةكالجهادالشريعةأحكاممنكثيرأا!نرابعأ:

الله"ولأنتبميهابنيقوللتنفيذهوسلطانقوةلهإماممنلهبدلاالناسبينالعدل

والأعيادوالجمعالحجوإقامةالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرأوجبتعالى

ا)4(.اوالإمارةبالقوةإلاتتملاالحدودوإقامةالمظلومونصر

ولئتتوببعتهإمامتهعلىالمسلموناتفق"منالخلافةفيالحقوصاحب

)ؤالغؤبنوي!:تعالىقوله،اختيارهفيالأمةحقوأساس"معونتهووجبتإمامته

.أنمنفر()5(غنويت!يانفؤوفيافزولطبضبىأوبهياءنجضئفنموانفؤمتات

3/صج-1851الحديث،الفتنظهورعندالمسلمينجماعةملازمةوجوبجابمسلمصحيحا-

.1478

.3ص-الحنبلييعلىلأبيالسلطانيةالأحكام،3صالسلطانيةالأحكام،الماوردي2-

أ-7.18ص-والخلافةالاسلاموانظر191،صخلدونابنمقدمة3-

بعدها.وما27ص-الحكموأصولالمعتزلةوانظر،8701/صج-قدامةلابنالمغني4-

.71:الآية-التوبةسورة5-
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االكاصرةلفعريةالمباتافي

عالىولؤنجفهيفئفذاةيانفش!قؤام!نكونؤاآمتواأنبينايفا)ل!اوفوله:

الجماعةمسؤولبةعلىالدالةالاباتمنوكثبرؤأففزبين()1(الؤالذبنأوأ!سبئنم

سلطانهاتباشرأنش!تطيعلاالمسلمينجماعةا!نوحيث.الإسلامأحكامتنفبذفي

بأنوالسلطانالحكمفيالنيابةظهرتفقد،الواقعفيذلكلئعذرجماعيةبصفة

عنهاوالنائبوكيلهابذلكفيكونسلطانها.مباشرةفيعنهاينوبمنالأمةتختار

قانونأ.

الإهام:اوالخليفةانتخابفىلحقهاالأمةممارسةكيفية

)ؤأفزفنم:تعالىقولههوالإماملانتخابالأمةحقممارسةفيالأصل

انتخابطريقةتختارالتيفهينفسهاللأمةمتروكوالأمربيتفنم()2(يفئوزى

.الإمام

أفرادجميعيشتركمباشرةبطريقةالإمامانتخابتباشرأنبمكنها.أ

المسلمين.وغيروالمجنونكالطفلمنهماستثنىمنإلافيهالأمة

النبابةطريقعنونلكمباشرةغيربصورةالانتخابتباشرأنأو2.

رسالةفهمفىالعصورأقربوهو-الراشديالعصرأقرهلمابنسبة

الإسائم.

يسمونمنوهمالمسلمينمنطائفةقبلمن!الراشدونأولئكانتخبفقد

جميعيبايعهمولمالمسلمينجميعينتخبهمفلم.المسلمونلتعهمثموالعقدالحلباهل

منصب-أىالمنصبهذاأنلقررفإذا".الإسلاميةالمدنجميعفىالمسلمبن

.135:الآية-النساءسورةا-

38.الآية:الشورىسورة2-
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االكاصرةلفكريةاا!راهبفي

العقدأهلاختيارإلىوراجعالكفايةفروضمنفهوبالإجماعواجبالخليفه-

.ا)1(اطاعتهالخلفعلىويجبنصبهعليهمفيتعين،والحل

والحل:الصدأهل

ورضاهائقتهاعلىالحائزونالأمةفيالمتبوعونهمالعقدوالحلأهلاعن

والاستقامةوالإخلاصالإسلامشروطهاومنوالعدالةالتقوىمنبهعرفوالما

فهىبالأمةعالقتهمأماالأمةمصالحعلىوالحرصالأمورومعرفةالرأىوحسن

فيكونالأمةعننيابةالدولةرئيسانتخابفيباشرون.والوكيلالنائبعلاقة

)2(.لثمةملزمأانتخابهم

إذ؟ضمنيةوكالةيملوالراشدينزمنفيوالعقدالحلأهلمعرفةكانوقد

معالعملفيوإخلاصهمبالأمورودرايتهمللإسلاموسابقتهمبتقواهممعروفونإنهم

يجرولم!ن!..الرسولوثناءالقرآنفيلهماللهومدح!طللرسولالصحبةفضل

فلاالحاضرالوقتفيأماإلبنا.نقلماحسبقراراتهمعلىأوعلبهماعتراض

وضعهاالتيالشروطوضمنوالعقدالحلأهلبانتخابالأمةتقومأنفىضير

وهي:فبهمالفقهاء

لشروطها.الجامعةالعدالة10

الشروطعلىالإمامةيستحقمنمعرفةإلىبهيتوصلالذيالعلم20

فيها.المعتبرة

وتدبيرأصلحللإمامةهومناخئيارإلىالمؤديانوالحكمةالرأى30

)3(.أقومالمصالح

.4صللماوردىالسلطانيةالأحكام،و391-صخلدونابنمقدمةا-

.158ص-الدعوةاصول2-

بعدها.وما128ص-الحكموأصولالمعتزلةانظر3-
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ا!مكاصرةالفعريةاهبا!مرفي

وسائرالجندورؤساءوالعلماءوالحكماءالأمراءفبهايجتمعالأوصافهذه

)1(.العامةوالمصالحالحاجاتفيالناسإليهميرجعالذينوالزعماءالرؤساء

:)2(الإماماوالخليفةشروط

منها:المكانةهذهيشململمنشروطجملةالفقهاءذكر

ففؤنجن!نغىبفنافرينالقةيجنى)وكن:تعالىلفوله.الإسائم1.

شب!لأ()3(.

ولقولهالشتاء()4(.عالىقؤافون)ألزتجال:تعالىلقولهرجلأيكونأن2.

3)5(./مر/ة/مرهمولو/قوململح!لق!

يمكنهولابتنفيذهامكلفلأنهالشرعيةبالأحكامللجلمجامعأيكونأن3.

عدلأيكونوأنالاجتهادالعلماءبعضواشترطبها.الجهلمعالتنفيذ

وشؤونالسياسةبأمورعارفأورعأتقيأفسقعنهيعرفلادينهفي

تحقيقها.وسبلالأمةبمصالحدرايةذاالحكم

تفاسيروهنالكقريش!)6(.مئلملألمة!:لقولهقريشمنيكونأن4.

كلضوءوفيومئنآ.سندأصحيحهوالذكطالحديثلمعنىكثيرة

فياثنانشماوىإذاأنهزيدانالكريمعبدالدكئورلدىيترجحالتفاسير

/5.181ج-المنارتفسيرا-

-151صالحكموأصولالمعئزلةكتابفىإليهاالرجوعيمكنالخليفةلشروطوافيةمناقشةضاك2-

عليه.متفقهوماطاحصرنالكنناأخرىشروطاجماعةكلتضعحيث002

.41االآيةالنساء:سورة3-

34.الآيةالنساء:سورة4-

وباب4163حليثوقيصر،كسرىإلىوسلمعليهاللهصلىالنبىكتابباب-البخاريصحيح5-

6686.حديث،البحركموجتموجالتيالفتنة

.6296حديث85ا!4ج-القبائلفضلذكر،طلحاكمالصحيحينعلىالمستلرك6-
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االكاصرةلغمريةااهبا!رفي

القرشيكانوا!ن.القرشياختياروجبقرشبأأحدهماوكانالخلافة

قلمقرشيغيرأنهإلالهامستوفيأوالآخرالخلافةشروطمنعاريأ

وهوبالقرشيتتحققلاالخلافةمقاصدلأنالقرشيعلىلهاالمسلؤفى

وجدوقدالكفءبالآخرلتحققوإنماشروطهامنعاريعاطل

لئؤافرلمنالخلافةكانتأصلأالقرشييوجدلما!نأنهزيدانالدكتور

شروطها)1(.بقيةفيه

الإهام:أوالخليفةعزل

وإلاشرعيبمبررالأخيرولكن.العزلحقيملكالتعيينحقيملكمنا!ن

الشرعيالمبررأما.جائزينغيروهماللهوىوإتباعاالحقاستعمالفيتعسفأكان

عنالعجزأوالعزليبررخروجأالأمةعنوكالتهمقتضىعنالخليفةخروجفهو

وسنةتعالىاللهبكئابقادناماطاعثهالواجبالامام7فهوالخلافةبمهامالقيام

فإن.والحقالحدعليهوأفيمذلكمنمنعمنهماشيءعنزاغفإن!.اللهرسول

بسببوعزلهالإمامخلعؤللأمةوقيل*)2(غيرهوولىخلعنجخلعهإلاأذاهيؤمنلم

الدينأموروانتكاسالمسلمبنأحوالاختل!يوجبمامنهيوجدأنصويوجب

لعزلالموجبالعجزأملالةومنوإعلائها")3(لانتظامهاوإقامتهنصبهلهمكانكما

وغد.خلاصهيرجىلاوجهعلىالعدوبيدوالأسروالعمىالمطبقالجنونالخليفة

منلأنعزلهعدمعلىتربوبالأمةمضرةنتائجعليهتترتبألايجبالعزل

48.-47صوالخلافةالإسلاموانظر166ص-الدعوةأصولأ-

.201/ص4ج-والنحلالملل2-

166ص-الدعوةولصول،027صالريسالدينضباءللأستاذالإسلاميةالسياسيةالنظريات3-

وشرحه(للإيجيالمواقف)من

36

http://www.al-maktabeh.com



االكاصرةالفعريةا!راهبفي

المنكرإزالةعلىالعمليكونلاأنالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرقواعد

منه)1(.أعظممنكروقوعمقتضيأأومسللزمأ

الشورى

وجاتالقرآننطقبهاالإسلامفيالحكمنظاممقوماتأهممنوهي

سبببهاوالتفريطالخليفةعلىوواجبالأمةحقوهيالفقهاءعلبهاوأجمعالسنة

الفقهاء.وأقوالوالسنةالقرآنمنش!تفادوجوبهاعلىوالأدلةالخلبفةلعزل

نعالىاللهأمروقدفلز()2(.في)ؤيفتاوزفنم:تعالىقوده..القر%نمنأ.

.بعدهالمسلمونعليهايسيرقدوةلبكونبذلكنبيه

بدركبومالأمورمنكثيرفيأصحابهيشاوركان!النبيانوثبت2.

اكئرأحديكن"ولمالخندقيومعبادةوابنمعاذابنالسعدينوشاور

ا)3(.!االلهرسولمنلأصحابهمشورة

فيها:المشاورةتجريالئىالأمور

الشرعيةالأموروفيالمختلفةالدولةشؤونفيتجرىالأمةمعوالمشاورة

لاالتيالدينأمورفييستشيرالدولةرئبسأنأيفيهانصلاالتيالاجتهادية

المصالحاتوعقدالحربوإعلانالجبوشكشمييرالدنياأموروفيفيهاوحي

مستحقيها.إلىالدولةفيالمهمةالمناصبوإسناد

أنعلىتدل!الرسولسنةفيجرتالئىالسوابقا!ن:المممورىاهل

الموجودينالمسلمينجميعيكونونوطورأالأمةجمهوريكونونتارةالشورىأهل

المتبوعبنالشورىأهليكونوأحبانأالمشاورةموضوعبهمويتعلقالمشاورةوقت

.28/912ج-تيميةابنفتاوى،وانظر7281-ص-والخلافةالاسلامأ-

.915الآية:عمرانآلسورة2-

.916ص-تيميةلابنالشرعيةالسياسة3-
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االكاصرةلفكريةااداهبافي

أهلفيخلالف.الرأىذوىمنالمسلمينبعضالشورىأهليكونوأحيانأقومهمفى

عليهياثمكلفيماالأمةعلماءالإمامافيشاور..المشاورةموضوعباختلافالشورى

الناسوجوهويشاور.بالحربيتعلقفيماالجيشوجوهويشاور.الدينأمورمن

البلادبمصالحيتعلقفيماوالعمالوالوزراءالكتابووجوه.بالمصالحيتعلقفيما

.(1ا)اوعمارتها

؟الشورىأهلمعلدولةرث!ساختلففإذا

رسوله.وسنةاللهكتابعلىالأمريعرضأن10

ؤأوبيلزسئولؤأطي!االقةأطي!اآمتوائدييطأئقاأيا:تعالىقال

كتننمإنؤالزشئوليالفهإتىفزذوةءيفنىفيتنازغنمفإنمنئنمانأمز

تلإيلأ()2(.ؤأخشنخفزذبذفأنجرؤأنفؤبميالق!نؤفنوي!

رسولهوسنةاللهبكتابأشبهالآراءفأىصريحأالحكميوجدلمفإن2.

به.عمل

يأخذأنفللخليفة،رسولهوسنةاللهبكتابشبيهأرأيأيظهرلمفإن3.

لالولهبرأيهيأخذأنأىبهمايأخذلاأوالأقللةأوالأكئريةبرأى

القإ()3(.علىقنؤكذغزف!تفإذاانامزفي)ؤيفتاوزفنم:تعالى

لأنهالدولةلرئيسمتروكفالتنفيذالتنفيذغيروهيواجبةفالمشاورة

صوابأ.يراهالآراءباىفيأخذاجتهادىأمر

.017ص-تيميةلابنالشرعيةالسياسةا-

95.الآيةالنساء:سورة2-

.915الآية:عمرانآلسورة3-
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االكاصرةلفكريةابىاتافي

الإسلا!:فيالحكممقاصد

وظائفه:هيالحكممقاصدومعنى

أمرين:تفىوحراستهالدينحراسة:الأولالمفصد

الناسببنونشرهاومعانيهحقائقهإبقاءيعنيالإسلاموحفظ.حفظه:الأول

بعدهمنالناسإلىونقلوهاالكرامصحابتهعليهاوسار!اللهرسولبلغهاكما

ا)1(.االأمةسلفعليهاأجمعالتيالأصولعلىالدين!حفظالإمامفعلى

الإسلامدارفقدانلأنالإسلامدارعنالأعداءدفعالدينحفظلوازمومن

لعقيدته.وزعزعةلحقائقهوطمسالإسلامضياع

فيماوعلاقاتهمالناسمعاملاتسائرفيأحكامهبتطبيق:تنفيذهالثلألى:

ومنهاالدولمنبغيرهاالإسلاميةالدولةعلفةوفيالدولةمعوعلاقاتهمبينهم

ذلكفيوترغيبهملأوامرهوالطاعةاللهحدودعندالوفوفعلىالناسحمل

المجتمعمنوالمنكراتالمفاسدإزالةومنهاالشرعيةبالعقوباتالمخالفينومعاقبة

الصنلاةأقافوافازضيفىفتثافنمإن)أتذيننعالى:قالالإسلامبهبفضيكما

.أنأفوبى()2(غاقبةوبهقهفمئترغنؤتفؤايانفؤوفؤافزواالزكاةؤآنؤا

به.الدنياسياسةالثلألي:المقصد

يحققوجهعلىوالرعيةالدولةشؤونإدارةهيبالدينالدنياوسياسة

ومبادئهاالشريعةلقواعدوفقأالحياةشؤونكانتإذاالمفسدةويدرأالمصلحة

ومنالسليمالاجئهادلقواعدوفقأمنهاالمسلتبطةأوعليهاالمنصوصوأحكامها

الإسلامي:الحكمبهايضطلعالتيالسياسةلالكأوجه

.02-صوالخلافةالإسلاموانظر11،-صالحنبلييعلىأبوا-

41.الآية:الحجسورة2-
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االكاصرةالفعريةلمبارمرفي

فيظلمهوعدمحقهإنسانكلبإعطاءوذلكالناسبينالعدلإقامة

شيء.

وأعراضهمأرواحهمعلىالناسيأمنحتىوالاستقرارالأمنإشاعة

مطمئنين.آمنينالإسلامدارفيويقنقلواوأموالهم

الأمةفيوجودهايجبالتيالكفايةفروضمنالناسيحتاجهماتهيئة

علىوالصناعاتالحرفأصحابإجبارالأمر"لوليوأنحاجاتهالسد

إلىحاجةالناسفيوكانالعملعنامتنعواإذاالمل!بأجرالعمل

!)1(.صناعاتهم

فيهاالمياهوإجراءالأنهاريحفرأنفعلبهالبلادخيراتاستثمار

وتحسينالسدودوإقامةالريوتنظيمذلكنفقاتالمالبيتوتحميل

شمهلالتيالطرقوتعبيدالمصانعوإقامةالمعادنواستخراجالزراعة

ذلك.وغبرللمواطنبنالشريفةالعملسبلوايجادالمحاصيلنقل

.2-022ص-والخلافةالإسلاموانظر،222ص-القيملابنالحكميةالطرقا-
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ا!مكاصرةلغكريةااهباتاني

قالاستشرا

علىتدلوخصائصهمفهومهأن..الاسئشراقحركةدراسةمنيتبين

جوانبهفىخطيرةأبعادأويكشب.للإسلامالمعاديةوالفكريةالعقائديةاهلهمواقف

نشاته.منذوالتقافيةالسياسية

حقلهفىللعاملينالبعبدالهدفاقالإستشراقبة..الحركةلمتتبعيتبينلقد

وإثارة!للرسولوالتكذيلاالإسلامرسالةإنكارهو(الحال)بطبيعةالغربيينمن

ومحاولةالمسلمينلتشكيك!النبيورسالةالقرآنوحولالإسلامحولالشبهات

كونهاالئيالمشوهةالصورةإلىبالإضافةهذا.الوسائلبمخللفعنهردهم

الإعلاموسائلوفىالجامعاتفيونشروهاوالمسلمينالإسلامعنالمسلشرقون

الغربية.الحكوماتفيالقراراتصانعيعلىكبيرأثرلهمما

الأرضمشارقفيليمتدمذهلةوبصورةبسهولةالإسلامانتشرلقد

انتشارهوكانوأمريكا..وأوروباإفريقيافىجاريأالانتشارزالولاومغاربها..

العربيةالجزيرةعلىاليهوديةالسيطرةإنهاءعلىساعدحيثمذهلأ..الأول

الإمبراطورياتلأجنحةوقصه(.النزول)أيامالجزيرةقبائلمعظمعلىوتأثبرها

كلتديرأناستطاعتمركزيةلحكومةوتشكيله..والرومانيةوالببزنطيةالساسانية

عصورإلىامتت..وسلامحكمةبكل(والغرب)الشرقفىالإسلاهيةالأراضي

أباطرةدعاماوهذا..مكانكلفيوالنصارىالبهودانحسربينما..متأخرة

..ينقصونولاأتباعهيزيدالذىالدينهذالغةلمعرفةالشرقنحوللتوجهالكنيسة

كوادرهيأواحينخبثبكلالإسالميةالشعوبحياةمجرياتفيبالئدخلوبدأوا

بقيةعنلتمييزها)استشراقية(سميتبدراساتالقيامإلىسعتهادفةعلمية

..سنرىكماالإسلاميالشرقبعلوممخلضةإنهاحيث،الآداب
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االكاصرةلفعريةااهباتافي

الأعلام،وسائلوثبتتهالتصريحأطلقأنوبعد،حضارةأيةللمسلمينيكونأن

تصريحه.عنمتهافتأسياسيااعتذارأاعتذر

سيقودبأنهليقولحملتهبوصفالدولىالإرهابضدالحملةقائدراحئم

الإعلام،وسائلوثبتئهالتصريحنلكأطلقأنوبعد،الإرهابضد)صليبية(حملة

.لسانزلةإنهبقولهالآخرهواعتذر

الدولةبتأسيسساهمتالتيمائيركولداأطلقتهمامعيتفقنلكولعل

الإسلاموجودلتنفي)فلسطيني(بسمىمالوجودبنفيهاقرن(نصف)قبلالصهيونية

مطلعفينروتهابلغتوالتيبعد..فيماالفلسطينيينضدالحربشراسةوتزيد

الحالي.القرن

تساندالعالميةالبهوديةزالتوما،قائمةزالتماإننالصليبيةفالحملة

المسلشرق،وذاكهذاويتخذ،الإسلاميالعربيالازدهاربوجهالوقوففيالغرب

به.ويبشريقولهمايسندلهعضدأ

الاسنشراقتعريف

فيأسلوباأومنهجاأوعلما)1(باعتبارهلالشتشراقعديدةتعاريفماهنالك

الغربي.التفكير

معهاوالتعاملالأشياءرؤيةفيغربيمنهجبأنهالاستشراقعرففقد

وان.والشرقالغرببينوالمعرفةالوجودفيجذربأاختلافأهناكأنعلىيقوم

الثاني.علىوالثقافيالعنصريبالئفوقيتميزالأول

دراساثعنعبارةالاستشراق:يقولأكادبمبأتعريفأآخرونوعرفه

تاريخه،جوانبهبشتىللشرقالاستعماريةالدولفيغربيونبهايقوم)أكاديمية(

ويصورموضوعهيجهلرأيهفيلأنه()علماالاستشراقيدعو(نسعيدإدواردالدكتوريرفضا-

ص-مقنعةسياسةامموضوعيعلمطلاستشراقبيهمنبيل.انظرموجودةغيرحقائقلنفسه
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


االكاصرةالفعريةاهباتافي

:الدراساتهذهخصائصوكانت

الغربيبالاستعمارالوثيقالارتباطعلىأساسأقامتدراساتأنهاأ.

المبلادي.عشرالتاسعالقرنفينشاطاتهتوسعتالذى

والتيالغرببةوالدلصيرالتبشبربحركةارتباطذاتلراساتأنها2.

لها.أتباعكسبفيفشلتلكنهاالتهديمفىنجحت

التيالمفاهبمتثبيتمنهاالغرضكان،يهوديةدراساتمنهاوأن3.

المنطقة.فىوالسياسبةالاقتصاديةالسيطرةعلىشماعد

فغالوبشكلالدراساتهذهأسهمتالكثيرةوبوسائلهاالأهدافوبللك.4

والمسلمين.الإسلامضدالغربفيالسياسيالقرارصنعقي

الثراساتأشرفمنالنبويةالسنةودراساتالقرآنيةالدراساتكانتلقد

العالمبنهذينشعوبوجودويرتبط.زالتوماوالاسلاميالعربىالعالمينفى

أتباعأنالغربيونعرفوقدالحباة،فىهويتهالأنهوثيقاارتباطأالكريمبالقرآن

كلفيالغرببةالمصالحعلىالحقبقيالخطريشكلونبهوالمؤمنينالكريمالقرآن

التيالثغراثخل!منالعالمينهذينإلىالدخولمنلهمبدلافكان..زمان

الإجهازطريقعنالمخاطرهذهاحتواءفيوالبدء،الظروفئغيربسببحصلث

..يزعمونالذىالخطلصدالمتطوعينأولالاسئشراقفكاناللثافية،العقليةعلى

..الوسائلبشتى!الرسولوسنةالكريمالقرآنضدالجادالوقوفمنبدلاوكان

!ماوالإسلاميالعربيالعالمينلاحتواءالحياةمجالاتكلفيدراساتتبعتها

الشرقبينوجعلالغربفىالحاصلةالتقنيةالتطوراتركبعنوتأخيرهماذكرنا-

.للغربلتعيةحالةفي

ضدكونيةحربأولليعلنالحاليالقرنمطلعفيالغربتحركأنوما

ايطالباوزراءرئيسفنجدأنباب!.عنالغرببونكشرحتى)الإرهاب(أسماهما

نفىوقدبلالغربيةالحضارةعنمتأخرةبأنهاويصفها.الإسلاميةالحضارةيسب
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االكاصرةالفمريةاداهبافي

منطلقمن.وإمكانياتهوثرواتهوالسياسيةالاجتماعيةونظمهولغاتهوأديانهوثقافته

.الغربلمصلحةعليهالسيطرةوبهدف.الشرقعلىوالثقافىالعنصرىالتفوق

)1(.والموضوعيةبالعلميةتتظاهرونظرياتوبحوثبدراساتالسيطرةوتبرير

أسلوب11:بأنهتعريفهإلىفيميل7الاستشراق7كتابهفيسعيدإدواردأما

وممارسةوسياسيأ()فكريأوتشكيلهصياغتهوإعادة،الشرقعلىللهيمنةغربي

".عليهالسلطة

غربيونبهايقومأكاديمية3دراسات:بأنهغرابأحمدالدكتورويعرفه

عقيدة:الجوانبشتىمنوالمسلمينللإسلامخاصبوجهالكتابأهلحمنكافرون

الإسلام.لشويهبهدفوإفكانياتوثرواتونظمأوتاريخأوحضارةوئقافةوشريعة

عليهم،للغربالتبعبةوفرضعنه.وتضليلهمفيهالمسلمينتشكيكومحاولة

وتزعم،الموضوعيةالعلميةتدعيونظرياتبدراساتالتبعيةهذهتبريرومحاولة

ا)2(.الإسالمياالشرقعلىالمسيحيللغربوالئقافيالعنصرىالتفوق

علميآالاستشراقيكونأنترفضأنهاالسابقةالتعاريفمنيتبين

وحضاراتهموتراثهمالشرقلغاتيدرسالذىالعلمهوفالاستشراقوموضوعيأ.

شرقيةمنطقةأيةالشرقمعنىضمنويدخل.وحاضرهموماضيهمومجتمعاتهم

عليهاتؤثرالتياللغاتأوالعربيةبالدراساتعلاقةمالههنايعني)المصطلح(لكن

والتركية.الفارسيةكاللغاتالعربية

المناطقمنمنطقةلكلأصبححتىوشمتقلتشمعالدراساتبدأتوقد

العربيةبالدراساتالعربوشؤونالعرببةاللغةدراسةيدعوبعضهمفبدأشممبتها.

)3(.بالمستعربينبالعربيةالمتخصصينالمستشرقينويدعوا؟!ك!15،3

.هصللاستشراقإسلاميةرؤيةأ-

.7صللاستشراقإسلاميةرؤية2-

.17ص-العانيالقهارعبدد.و،الساموكمحمودسعدون.د.المستشرقينمناهج3-
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ا!مكاصرةالفمريةا!راهبفي

الاستشراقتاريخ

أغراضهوحققتوسعقدالاستشراقيالنشاطأنالتاريخيةالوقائعأثبتتلقد

الغربيالاستعماربدأحينعشرالتاسعالقرنخلرأجلهامننشأالتيوأهدافه

.السيطرةتحتوجعلهاالإسلاميةالعربيةالأراضيلاحتلرنشاطاتهيوسع

منبكثيرأعمقفتراتإلىيعودالاستشراقتاريخأنالعلميةالحقبقةولكن

إلىجذورهتمتدالاستشراقأنالعلماءمنالكئيريرىإذعشر.التاسعالقرن

بمرحلتين:مرقدإذنفهو)1(.الصليبيينعصر

اليونانوفلسفةالكنيسةعلومفيهاالكنسيوننقلالتيالمرحلةوهى:الأولى

فيالكنيسةكانثحيث)روما(إلىالبلدانمنوغيرها)بغداد(العربحاضرةمن

فكرى.احتضار

أعظموكان.الإسلامتاريخفىمبكروقتمنذبدأثقدالمرحلةهذهوكانت

قيامهمالمخللفة،علومهمفيوتألبفهمالإسلامنشرهمجانبإلىالعرببهقامما

والفارسية،والطديةوالرومانيةاليونانيةوخاصةالعالموفلسفاتآداببتزجمة

بالترجمةتناولوهاالتيالعلوممنالكنيسةعلومفكانتعليها،والردومناقشتها

الفلسفةفياستفادواقدالمسلمينالفلاسفةبعضانفيشكولاوالمناقشةوالنقد

محاكيةالإسلامفلسفاتبعضمنوجعلواالإسلاميبالفكرومزجوهااليونانية

إلىنعودأنبدلاالفريد،الفكريالمزيجهذاحقنبخسأنوبدونولكن.لليونانية

بهالناسآمنفلقد،الفلسفةلهذهبذاتهبحاجةيكنلمالإسلاميالفكربأنالقول

منهناككانفإن،الإسلامعلىفضلأىلهايعودولامعرفتهاقبلوانتشربدونها

الفلسفةوبدونالترجماتهذهفبدون،الغربأممعلىلل!!سلامهوفالفضلفضل،

علىقدرةرومافيالكنيسةلدىيكنلم.اليونانفلسفةحاكتالتيالإسلامية

علىفيهالجهلاطبقالذيالعصرفىوخاصةوالرومانيةاليونانيةآئارهاترجمة

.4ص-والإسلامالمستشرقون-الحميدعبدعرفاند.أ-
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االكاصرةلفعريةالمباتاني

عشراتغيرها،وكنلكجغداد-المسلمينحاضرةعلىوفدوقدأوروبا.شعوب

ومناقشاتالبونانيةالمؤلفاتإلىويصلواالإسلامعلوممنلينهلواالكنيسةكتابمن

الكنيسةلغة،اللاتينيةوخاصةلغاتهمإلىبعدئذليترجموهاعليهاالمسلمينالعرب

أولىاستشراقيةكموجةهذهرحلاتهمعدويمكنأفكارهانشرفيلتعتمدهاآنذاك

أنهمإلا،شعوبهمإلىعلومهاونقلواالعربيةخلكهاتعلموافقد،نقصدهالذىبالمعنى

تصويرأبشعودبنهمنبيهموصوروا،والمسلمينالعربعنمشوهةأفكارأنقلوا

خابتفلماكرسيهافيطمعالبابويةعلىمنشقآكاردينالا!الرسولفصوروا

وفاجرأ"وخائنأودجالأوساحرأوكافرأنساءوزير"وقاتلاولصا،النبوةادعىآماله

شيوعيةمناتخذإباحيةوداعيةالدمار،وينشرالموتيشيعوإرهابيأوشيطانآ

)1(.الأخلاقوفضائلالمسيحيةالكنيسةل!موسيلةالمرأة

للقاهاوبهوديةمسيحيةأصولمنمستقىمشوهامزيجأالإسائموصوروا

الإسلاموصورواوقسسهمالنصارىورهباناليهودأحبارأساتذتهمن!الرسول

القرآنوصوروا.الكنيسةعنمنشقةوفرقةالزندقات"!منبعبلزندقةبصورةأيضأ

فيمامنتظموغبرافكارهفيمنسجموغيربعضنآبعضهبناقضكتاببأنهالكريم

وأبناءوحوشفهمالمسلمون"أماالفكرويعوقالعقليخالففيهماوكليحويه

".الأصناممنمجمعآيعبدونومشركونلواطوأهلشياطين

فيعاشالذىالدمشقيبوحناالقديسدونهاقدالصورهذهمعظموكانت

كانانهيدعيمؤلفنشرهامنتحلةرسالةفيوبعضها،دمشقفيالأموىالعصر

وكان،إسحاقبنالمسيحعبداسمهبلمسيحية،وآمنالإسلامعنوارتدمسلمأ

فيعشرالتاسعالقرنفينشرهاأعادواقدالمسيحيينالمبشرينمنالمستشرقون

ولقد.المقدسوتراثهاالعربيةبالأمةالطعنف!أغراضهملتخدموذلك)2(،لندن

.6صنفسه،السابقالمصدرا-

.901-صنفسه،السابقالمصر2-
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االكاصرةلفكريةا!باتافي

العربعلىالمسيحيةالشعوبحقدئأجيجعلىوالافتراءالدسفلكساعدهم

البلادنحوبشعوبهالتزحفالكنيسةاستغلئهاأخرىأحداثعنفضلأوالمسلمين

:هدفانلهاكانصليبيةحربفيالعربية

الكنبسةدورعلىطغىالذيدورهوإنهاءالإسائممعالمنهثيم:الأول

.آنذاك

حكمهممراكزابيهاينقلونالعربيةالأراضيفيمستعمراتايجادالثثس:

السلطة.علىروماباباببنوماأوروباوملوكأمراءبينفيماالصراعاشتذأنبعد

التنويهمنبدلاالاستشراقمراحلمنالثانيةالمرحلةإلىننتقلأنوقبل

عصرسبقتقدالشرقأوالعربيةالجزيرةلأحوالالغربييندراساتأنإلى

غربيلمؤلفكتابعلىعثرفقد،المؤرخينآراءوحسببكثير،الصليبيين

عليجوادالدكتوررأىحسبيعود(الأريتريالبحرحول)الطوافاسمهمجهول

للميالر)1(.الأولالقرننهايةإلى

(أريان)فلافيوسعنالعربيالخليجعنمفصلةمعلوماتوظهرت

اليونانيالقائدرخلاتأوالكبيرالإسكندرحمالتعنمؤلفاتهفياليوناني

رافقالذى)سترابو(المؤرخأنكما،العربيالخليجفيالإسكندرقائدنيرخو!

غاليوس.ليوسحملة

حركة(نهاعلىالمؤرخينجميعيتفقالتيالمرحلةفهيالثلألية:أط

نهايةفىواضحبشكلبدأتوالتيعليهاصطلحالذىالعلميبالمعنى)استشراق(

منها:شتىأغراضأالمستشرقونفيهاخدموقد.عشرالسابعالقرن

التبشيرع10

المسيحية.إلىللدعوةالمسيحيةالكنائسمنالمبذولةالجهودهووالتبشير

وآسيا،أفريقيافيعديدةمناطقإلىأعضائهاإرسالفيالكنيسةنشطتحيث

.13ص-العربيالتراثدراسةفيالاستشراقتطور-ناجيالجبارعبدد.ا-
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االكاصرةلفعريةااهباتافي

مناطقوبعضولبنانوسورياأفريقياكشمال،العربيةالمناطقفيوبخاصة

منأكثروالسياسىوالاجتماعيالثقافيالمجالفيناجحأعملهموكانالجزبرة.

أفلسفقدوبالتاليللمبشرينصاغيةدبنيةأذنأيعطونلافالمسلمون.الدبنيالمجال

علبهمينقمونجعلهمممامسيحيينإلىالمسلمينتحويلفيالغربيةالكنيسةرجال

الأوروبيينوجعلواالحقيقةتعكسلامشوهةبصورةأوروباإلىتراثهموينقلون

لهمصوروهمانبعدوازدراءحقدفيهانظراتالمسلمبنالعربإلىينظرون

به.يتصفونلمامغايرةنعوتأبهموألصقوامخللفةبصور

لتطويرلهمكبيرةفرصةالعرببةالأراضيفيالمبشرينوجودوكان

المحليةاللهجاتعنفضلأالأمالعربيةدراسةمنتمكنواحبث،اللغويةإمكاناتهم

الاستاثمراقي.المجالفيمنهمكئيرونفبرزالعربيبالتراثمنهمالمقمونواشتغل

كئابآألفالذىبريدوهنريالإنجليزىالمستشرقالمبشرينقدماءومن

وسبمونأم(.)681سنةببريطانيانورويجفيكاهنأوكان،الكريمالرسولعن

سوانسيقسبس،بجزاينالعربتاريخكتابمؤلف،الإنجليزىالمستشرقأوكلي

عنكتابأألفالذىالفرنسيالمستشرقوجاكنبز172()0عامإنكلترافيبكمبردج

عامطبعةالفداء،لأبيالبشر(أخبارفي)المختصرمعتمدأ!الرسولحياة

أم(.)723

أستاذكارديتلويسوالأبجومبيهجاكالمستشرقالمبشرالمحدثينومن

زويمرصموئيلوالأبلامانسوالأببفرنسا،تولوزمعهدفيوالفلسفةاللاهوت

هم.وغبر..الأمريكي

المناطقفىلينيأأفلسواالذينالمبشرينمنكثيرأبأنالتذكرمنبدولا

نقلواحيث،الغربإلىجليلةخدماتقدمواقد،منهمالمستشرقينوبخاصةالعربية

والعوامل،العربلأخلاقصفاتمنالشرقفيدرسوهماكلوبدقةلهم

وكلوالثقافيةالسياسيةوالمؤثراتالاقتصاديةوبحياتهمبهمتحيطالتيالاجتماعية
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االكاصرةلفكريةاا!راهبفي

استشراقكانفقدآخر،وبمعنى،الثغراتمنفيهالدخولمنالاستعمارئمكنما

الوطنعنلمعرفتهاالاستعماريحئاجالتي)الطبيعة(لدراسةمهماعاملاالمبشرين

المستشرقين،منالمبشرونجلبفقدآخر،جانبومنجانبمنهذا،العربي

منه،بطوائفأوالعربيبالشعبالئصاقهموكان،وحضارتهوئقافتهالغربأخلاق

الئقافةتغلغلفياثرأالعرببينلوجودهمجعلمماالغربعلىالأذهانفتحقد

بعدئذ.إليناكلهالغربدخولعلىالمساعدةالعواملمنوهىوانتشارهاالغربية

أمور:ثلاثةفيالمستشرقينمنالمبشرينأولئكدورنلخصأنويمكن

وكانتأوروبافيالإسلامعنمشوهةصورةكونتقددراساتهمأن:الأول

الذينالأوائلالمسئشرقونكتابتهاإلىسبقهممصالرمنالأوليةشمتمد.موادها

الصليبية.الحروبوبعدألثاءدورهمذكرنا

أوروبافيفكريأوإطارآمنهجيآشكلأكونتقدالدراساتتلكاق:ال!اثى

لهانقائضمنكئيرونإليهتوصلمماالرغمعلىوحقائقمسلماتجميعهمعدها

بحوثهم.فى

العربيةوالأمةالإسائمعلىدفينبحقدالاستشراقأجواءتعتيم:الثالث

والعلمبة.والموضوعيةالتجردمنالدوائرلالكتدعيهمماالرغمعلىبالذات

إلىأوأمتنامقدساتإلىسواءترالثا،إلىالإساءةعلىأملالةضربناولقد

الأمورمنيأخذونفهمالنهوضعلىالعربيةالأمةقدراتفيوكذلكعظمائها

يتكلمونفحين،بعضهاإلىاتالتيالأسبابيدرسوااندونشكلياتهاوالصور

تعددبإقرارهوذلكللاباحيةوداعيةللنساءزيرأالنبييصفوق!النبىنساءعن

الكنيسةلهدموسيلة!النبياتخذهاللمرأةشيوعبةالتعددفلكفيصفونالنساء

القرنفيموجودأكانالزوجاتتعددأنمتناسين.الأخلاقوفضائلالمسبحية

الكنيسةمؤرخأوغسطينوكان،الثانيالقرنفيالكنيسةومنعتهالأولالمسيحي

له.امرأةعشرةإحدىلاتخاذهالأولالقرنفيالكنيسةأعمدةأحد)ترتوليان(يهاجم
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االكاصرةلفعريةااداهبافي

51ئعدوإنماوسلمعليهاللهصلىالنبيشخصعلىالهجومحدوديقفولم

للقاهايهوديةومسيحيةأصولمنمسئقىبأنهيصفونهفراحواالكريمالقرآنإلى

يثرجمونآياتهتفسيرإلىجاعواوإذا..والرهباناليهودأحبارمن!ن!النبي

وأهدافهميتفقالذيالمعنىإلىلغاتهمفيمعنىمنأكثرتحتملالتيالكلمات

الئيالمعانيمنللاستفادةالمسلمينالمفسرينئفسبرإلىالرجوعدونالتبشيرية

1(.ذكروها)

التبشيرأهداف

بمرحلتين:مرالتبشيربأنالحاجمحمدالدكتوريقول

إلىالتبشيرفانتقلفشلها،تبينقرونبعدولكنهاالتنصير،محاولة:الأولى

الثانية.المرحلة

التبشيرارتباطمدىيبينوهذا،دينهمعنالمسلمينإبعادوهيالثلأية:

بالاستعمار.

جاكالأمريكيالمبشريقول،عيونهوهمالاستعمارطلائعهموالمبشرون

دائمأالمسيحيةلمصلحةلاالمبشرينلاستعمالنشيطةمحاولاتتمت"لقد:مندلسون

الاستعمار".لخدمةبل

آسيافيكبيرأعونأسبكونونالمتدينونالرجالهؤلاء:نابليونوق!

أيةوتخفيتحميهمملابسهما!نالأفطار،منالمعلومأتلجمعوسأرسلهموإفريقيا،

سياسبة)2(.أواقئصادبةنوابا

املالةنكرفي(الكريمالقرأنوترجمة)المستشرقونكتابهفيالبنداقصالحمحمدالدكتورأفاضا-

الكريم.القرآنلمعانيالترجماتإساءةعلى

.902ص-القاهرة-سعدإبراهيمترجمة-مندلسونجاك،وجوجوواللهالرب2-
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االكاصرةلفحريهااهباتافي

ألنبشيروسائل

الوسائلمخللفأهدافهملتحقيقاستخدمواالمبشرينبأنالحاجالأستاذويقول

ذكرناوالتيالمجالاتهذهأهممنوكانشتىمجالاتفيوعملواوالأسالبب

ومنها:بعضها

الخيريةالمؤسساتإنشاءإلىعملوافقدالاجنماعية:ألخدهلت10

هذهبدأتحيثإليهاتوجهواالتيالبلادفيالأغراضالمتنوعة

حالاتمستغلينوملابسغذاءمنالعينيةالمساعداتتقدمالمؤسسات

وتحملواالمواقعمخلالففيوعملوا،الطبيعيةوالكوارثالفقر

والمخيماتالمدنفيوالأدغالوالأريافالبوادىفيالصعبةالظروف

المنتشرةاللاجئينمخيماتفيينشطونونراهم،والسلمالحربوفى

المسلمين.بلادمخللففي

بمخللفالتعليمفىكبيرأاهتمامأاهتمواحيث:الثقافىالئطمىالمعال20

منذالطفلمعبدأوافقد،الجامعاتإلىالأطفالرياضمنمراحله

طفولتهمستغلينأهدافهمإلىالوصولنحولتوجيههأظفارهنعومة

هذهلتحقيقالمناسبةالمناهجووضعوا،وحاجتهمأهلهجهلومستغلين

الجامعية.المرحلةفىالاستشراقمعوتعاونواالأهداف

كلهاوتقوممنهاالكثبرفهناكالثقافيةوالنوادىوالمراكزالمعاهدأما

ثقافيةمؤسساتأولجامعاتتابعأمنهاكانماسواءالتبشيريبدورها

مجلمسأوللفاتبكانمباشرةتابعأكانماأولثافيةجمعياتأورسمية

بجنبف.العالميالكنائس

يؤمهابدأالتيوالمستشفياتالعباداتبفتحقاموافقد:الصحىالمج!30

منكثيرفيالبديلوجودولعدملهاالماسةلحاجتهمالمسلمينأبناء

التمريضمجالوفيالطبمجالفيالمبشرونفيهاوعملالأحيان
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االكاصرةلفعريةااهباتافي

إلىالمبشرينلوصولوسائلوالمستشفياتالعياداتهذهلشمتخدم

يكونوقتفيمعهمالتعاملفىاللطفوإظهاربهم،واحتكاكهمالناس

الأخلاقبهذهفيتأثروالعنايةالدعايةهذهإلىيكونماأحوجالمريض

الطبيبتنصحوهيالمبشراثإحدىنصيحةإلىواستمع.المصطنعة

آذانإلىلئصلالفرصةتنتهزأن)يجبلئشبريةمهمةفىالذاهب

التطبيبتضيعأنالاكبالإنجيللهم)تبشر(فتزكزوقلوبهماليسلمين

الشيطانولعل،الإطلاقعلىالفرصللكأثمنفإنهالمستشفياتفي

تسمعفلاالتبشيرلافقطالتطبيبواجبكا!نلكفيقوليفتنكأنيريد

منه()1(.

ترىفإنكالتبشبريةالمستشفياتإحدىبزيارةالفرصةلكسنحتوإذا

الراهباتبلباسالممرضاثوترىسرير،كلفوقوالانجيلالصليب

هذاوكلالممرضاتهذهمنالمرضىيللقاهاالتياليوميةوالمواعظ

المظهربهذاويظهرهمالمسلمينعندالغربيينصورةبحسنشكبلا

الحروبأثناءعليهاظهرواالتيالحقيقيةالصورةبدلالنبيلالإنساني

العالمعلىوالخفيةالمعلنةحربهمفيهذايومناوحتىالصليبية

الإسلامي.

المسموعةالإعلاموسائلكلالمبشروناستخدمفقدالإعلاهى:المج!40

والمجلاتالصحفأنشأواوسمومهمدعايتهملبثوالمرئبةوالمقروءة

ودخلواوالأشرطةالأفلاموأنتجواالتلفزةوالإذاعةمحطاتواقتحموا

وأصدرواوالنشرالطباعةلوروأسسواوالإنلزنتالحاسوبعالمإلى

النشراتهذهلإيصالالبريدواستخدمواونشراثكتبمنالمطبوعات

.93ص-احمدخليلإبراهيم-العالميةبالإمبرياليةوصلتهماوالتبشيرالاستشراقأ-
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حمدانننير-ا

االكاصرةالفعريةأهبا!مرفي

ال!سعوبمنيجمعونهمماالملياراتذلكفيوأنفقواوالمخاطبات

الإسلامي.العالمعلىالحاقدةالمتعصبةالغربية

تعاليمتمجدالتيوالكتبوالمنشوراتالمؤلفاتهذهبتوزيعقامواوقد

المسلمين.أبناءعلىالمسبحبة

ومئاتتنصيربةإذاعيةبرامجأنشئتفقدالمسموعةالكلمةمجالوفي

فيوبخاصةالإسلاميالعالملغاتبكافةلذلكالمتخصصةالمحطات

إذاعةالحصر:لاالمئالسبيلعلىالإذاعاتهذهومنوإفريقيا.آسيا

فيوالوفاءالمحبةوإذاعة،الخرطومفىالاصلاحوساعةكارلومونت

ألمانيا.فيالرجاءونداءبيروت

فيعقدحيثالمضمارهذافيواللقاءاتالمؤتمراتعقدتوقدهذا

الإفريقيةالكنائسزعماءمنأربعينحواليضماجتماعنيجيريا

تضافرلبحثالإعلامورجالالإذاعيةالمحطاتومديرياللوثرية

عقدكماإفريقياغربفيالتنصيريةالإذاعاتأسلوبوتطويرالجهود

إفريقيا)1(.بشرقخاصأم819تنزانيافياجتماع

والفضائيةاللالفزيونيةالمحطاتعشراتالتبشيريالعمليستخدموالبوم

المحطةأهمهاومنكله،العالمأنحاءإلىموجهةالمهمةبنفسللقيام

أ!3())7إفريقياوشمالالأوسطالشرقلمسيحبيالأولىالفضائية

(.الأوروبيالقمرعلى

المخططاتهذهولتحقيقالئبشبرية:والإرسمالمحماثأ!ؤتمراتهجال

هذهخططلدراسةالتنصيريةالمؤتمراتمنالعديدعقدالتنصيرية

الحركةهذهمسيرةئعترضالتيالمشكلاتودراسةالنشاطات

:المؤتمراتهذهأشهرمنوكانالعالميةالتبشبرية

.421ص-الدثافىالغزو-
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االكاصرةلفعريةااهباتافي

الثورةزجمبممنزلفيالمنعقد6091التنصيرىالقاهرةمؤتمر

الأزهرعنللحدبثالمؤتمرهذاتعرضحيث(،عرابي.)أحمدالعراببة

وطلب،وإضعافهلهالتصديوضرورةالإسلاميالعالمفيودوره

لتنصيرمسيحيمعهدبإنشاءذلكمواجهةفىالمؤتمرسكرلبر

العالمتنصيرلخريطةالمؤتمرعرضثم..الإسلاميةالممالبك

كتابأالمؤتمررئيس)زويمر(القسوقدمالعصر،هذافيالإسلامي

وجوبببنهامنالنصائحبعضقدمثم(اليومالإسلامي)العالمبعنوان

المسلمينتبشيريجبوأنهأعداءهمليسواالنصارىأنالمسلمينإقناع

أعضائها.أحديقطفهاانيجبالشجرةلأنأنفسهممنرسولبواسطة

هذاموضوعاتمنوكانأم119عامالهندفيالمنعقدلكنؤومؤتمر

قراراتهببنمنوكانالإسلامبةالجامعةحركة.فيالنظرالمؤتمر

أعمالفيالنساءودخولمصرفيبالتبشيرخاصةمدرسةتأسبس

التبشبر)1(.

الاستعمار20

بشكلخدمؤاوحديثهمقديمهمجميعأالمستشرقينبأنالتقريرمنبدلاوهنا

البحرعنمؤلفظهورإلىأشرناأنسبقفقدالاستعمار..أغراضبآخرأو

فيالعربيالوافععندراساتهناكا!نثم،الأولالميلادىالقرنمنذالأريتري

برمئه.العربيوالتراثالإسلامعلىشديدةنابيةحملاتشلاتالصليبيينعصر

إلىالبرتغاليةالحملاثصاحبتوإستراتيجيةوسياسيةاجتماعيةدراساثوهناك

الاقتصادكط،بالانتعاشأوروبابدأتوعندماالأحمر..والبحرالعربيالخليج

الأقطارإلىعلمائهمبإرسالملوكهابدأالفوبة،الحرببةالأساطبللهاوصارت

،الاعتصامدار-الاسلاصللعالمال!ثافيالغزوأساليب-الزيبقشريفقمحمدوجلايشةعليد.أ-

.261-925ص-الاسلاميةالمثافةفيمحاضراتوانظر
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االكاصرةلغكريةااهباضافي

حتى،العربيةلتعلمقويةحملةذلكصاحبوقدوتراثها.أؤضاعهالدراسةالعربية

المخللفةأوروباجامعاتفيالعربيةلتعليممراكزبفتحأنفسهمالكنيسةرجالنادى

الأغراضلخدمةتطوعتقد-الأخرى-هيالكنيسةوكانت.بالتوسعبدأتوالتي

العربيوالمغربالمشرقفيالأوضاعلدراسةبعثاتهابإرسالوذلكالاستعماربة

منها.للاستفادةبلدانهافيالمعنيةالدوائرإلىوالكتابة

منفكئيرأيضأالاستشراقيدورهاتؤدىالدبلوماسبةالبعثاتوبدأت

الشيءالعربعنوكتبواالاستشراقحقلفيالعاملينمنكانواوقناصلهاأعضائها

فيلفرنساقنصلآو)كلريهون()حلب(فيلفرنساقنصلأ)بوكون(فكانالكثير

قبلمنعينقدالاسلاميةالمدينةعنكتبالذىو)بوتي(الآستانةفيثمالقدس

)1(.الأقصىالمغربفيالفرنسبةالإدارة

الفرنسيةباللغةشرحأكتبوالذيدمشقفيفرنساقنصل)كاتافاكو(وهناك

العربيةالأراضيفيعملواقدآثاريونهناكوكانالنصبرية(.الطائفة)تعالبمعن

بقاياعلىوعثرنينوىموقعمثالذ)لوفلؤس(فكشفدبلوماسبة.بمناصبوعينوا

لوزارةوكيلأثمالبريطانيالعموممجلسفيعضوابعدئذفانتخبأشور،قصر

)2(.الخارجية

قادةكارلبة،والأبصموئبلوالأبجوميهجاكوالأبجوسينالأبوكان

مشوهة،أفكارصهيالإسلامعنأفكارهميعكسواأنفيحاولونالتبشيريةللحملات

طبيعةعنتقصرالفكريةالمستشرقبنأدواتفإنإخلاصبعضفيهاتوفرفإذا

والمسلمين.الغرب

.15ص-+العربيالتراثدرالسةفىالاستشراقتطور-ناجيالجبارعبدد.ا-

.06صنفسه،السابقالمصدر2-
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االكاصرةلفكريةاا!راهبفي

مباشرطريقعنفيخدمونهاالاستعماريةالنظربوجهاتيتاثرونأنهمواما

وإسالثي)1(.عربيهوماكلإلىعمدعنفيسيئونمباشرغيرأو

الت!يب30

بحيثالإسلاميالعالمفيالعامةالحباةنمطتغييرإلىالاستعمارعمدوقد

سيادةبهدفوطرائقهومقاييسهالغربيالفكرعلىالاسلاميالمجئمعيعتمد

الإسلامية.العربيةالحضارةعلىتفوقهاواثباتالغربيةالحضارة

جوانبكلفيالغربيةبالصبغةالاسلاميةالمجئمعاتصبغهووالتغريب

فلا.الغربيونويعيشيفكزكماويعيشبفكرالمسلميصبحوبهذا.والحياةالفكر

)2(.الاسمإلاالإسلاممنلهيبقى

والاجئماعيالفكركطمنهامتنوعةمظاهرالإسلاميالعالمفيالتغريباتخذ

للأنظمةالمقلدةالحكمأنظمةظهرت)السياسي(الفكرىالجانبففي.والسلوكي

حسبالإنسانوحقوقالغربيالديمقراطيالنظامإلىتنظرأصبحتوالتىالغربية

والحركاتالائجاهاتوحوربتوالأرقىالأصوبأنهعلىالغربيالمفهوم

.القراراتصنعمراحلإلىووصلواالعلمانيينشأنوأعليالإسلافية

فيللغربالتقليدحالاثالمنطقةاجتاحتفقدالاجتماعيالمجالفيأما

)كأنالمرأةتحريرنغماتواخذتالمخللفةالحياةوأنماطوالملبسوالمشربالمأكل

فقدالتعليمفيأما.الإسلاميللكيانتهديمهومماوغيرها(مستعبدةكانتالمرأة

.مسلماتأنهاعلىوتؤخذومدارسناجامعاتنافىتدرسالغربيإالأفكارأصبحت

وقوانبنها.الإسلاميةالشريعةوتعطيلإلغاءبعدالغربيةالقوانينوطغت

.06ص-والمست!ثمرقونالإسلاميالتراث-الجندي(نورأ-

.268ص-الإسلاميةالئقافةفىمحاضرات2-
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االكاصرةالفعريةاهباتافي

الرابطوتضعفجانبمنالغربمصالحتحرسالتغريببرامجفصارت

آخر)1(.جانبمنالمسلمينعندالديني

الإرهاب

تعالى:قولهذلكومن)2(.خافهأىالشيءرهبمنمأخوذلغة:الإرهاب

لخوفهبذلكالراهبسميوقدوأرعبهأخافه:وأرهبهؤزفبأ()3(زغأ)ؤيذ!نتا

الله.من

الجادعلىالقادرةالمتعددةللوسائلمئعمد)استخدامأولأ..فهو:الاصطلاحفىأما

.الارهابمفهومفيالبسبطةالجراثميدخلتعريف()4(وهذاالسلامةي!دخطر

ويهددعاهاتيحدثوقدالإصرارسبقمعمنظمقتل)عمليةهوأو

التعريفهذاويحصر()5(سياسيةلأغراضالخوفإشاعةإلىويرميالأبرياء

السياسي.الغرضفيالإرهاب

لتحقيقاستعمالهأوالعنفباسئعمال)التهديدفتراهالأمريكيةالمخابراتأما

حصرحيثناقصالتعريفوهذا()6(جماعاتأوافرادقبلمنسياسيةأهداف

.الدوليذكرولموالجماعاتالأفرادفيالإرهاب

أوسياسيهدفلتحقيقصورةبأيةالعنف)استخدمبانهآخرونوعرفه

.الفكرىالإرهابالتعريفهذا()7(ويخرجدينيأوأيديولوجي

.()بتصرف268926-ص-الحاجمحمد.د.الاسلاميةالمثافةفيمحاضراتأ-

.1/436منظورابن-العربلسان2-

.09الآيةالأنبياء:سورة3-

هو.وألانموريسلإريك-(عليهوالردالتهثيد..)الارهاب4-

السابق.المرجع5-

.94ص-الحديديهشام()الارهاب6-

حسانين.إمام-(والمشروعيةالتجريمبينالإرهاب)7-
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االكاصرةلفعريةااهباتافي

الفكريةأوالماديةالقوةاسئخدام)هو:بقولهالعموشبسامالدكتورويعرفه

ما(.غرضلتحقيقدولاودولةأومنظمةأوفردقبلمنالآخرينضدبالباطل

:جهاتئلاثفيتصنيفهميمكنللابرهابالممارسينبأنويرى

هؤلاءيكونماوغالبأأحدمنتوجيهدونبذلكيقومونأفرادأوفرد

الاثراء.فيرغبةاومغلوطعقائدىفهمأونفسيمرضحالةفياكل!ؤاد

شئيرنمثلالصايونيةالعصاباتفيذلكرأيناوقدمنظماتأومنظمة

عصاباتوبعضالجديدةالهللريةوالجماعاتالإيطالبةالمافبافيوكنلكوالهاجانا

.والمخدراتللسكرالمتعاطينالضياعومجموعاتالمال

الدويلةهذهتمارسحيثالصهيونيالكيانفيمشاهدوهذادولأودولة

فيوالدانيالقاصييراهكمابالاغتيالاتوتقوموالمسلمينالعربتجاهإرهابها

وقعيزالولا(العراقاحتائل)وفىالصهيونيةالدولةإرهابتدعمالتيأمريكا

.اليومإلىالعالمأسماعفىاليابانعلىأمريكاألقتهاالتيالنوويةالقنابل

الإرهابتايلخ

وقدالبشرلحياةمرافقةجريمةالإرهاببأنالعموشبسامالدكلؤريرى

قتلحبثالدماءوسفكالقلروهيالإرهابصورمنصورةالكريمالقرآنسجل

اباتعنجاعلفهنم)ؤال!:تعالىقالالبشرىالتاريخعبرهذاواستمرأخاهآدمابن

تأقنقئذ()1(.قالأنآخرم!نيتقبلوكلنمأخبهقافنقلمنفزبئلأقزتجاإذيانحقآذتم

الذيناليهوديدعلىاغتيالمحاولاتلعدة!ن!محمدالنبيتعرضوقد

)2(...00(ألأثن!اة)....ؤط!:تعالىقلكماالأنبياءفللوا

النزاريةالإسماعيليةوهيالإسلاميالتاريخفيإرهابيةجماعةظهرتوقد

للقائمالإنجلبزيالاسماشتقومنهممصرفيظهرواالذينالحشاشينأو

27.الآية:المائدةسورةا-

181.الآية:عمرانآلسورة2-
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االكاصهةلفعريةااهباتافي

جرائم!علىالإقدامقبلالحشيشيتعاطونكانواطهـلأنهم33ء33ولأبالاغتيالات

الماضيالقرنمنالأربعيناتفىالنازيةالحركةوقادتباردبدمضحاياهمليقتلوا

ياسينوديرقاسمكفربمجازرالصهيونيةقامتكمامناوئيها..ضدإرهابيةمجازر

وشاتيلاوصبراالبقربحرومذابحالخليلفيالإبراهيميوالمسجدالأفصىومذبحة

)1(.جنينومخيموقانا

والئيالإرهابعلىحربهاأمريكاأعلنثسبئمبر11أحداثإثروعلى.

احللثأنهاكماالقاعدةئنظيموشردتطالباننظامفأسقطتأفغانستانعلىتركزت

المستعمر.قبلمنالشعوبلاحتل!وسيلةالارهابمكافحةصارثوبهذاالعراق

نوجمن:إلىللت!يفوفقأالإرهابالعموشالدكتورقسموقد

المادىالإرهاب.1

الفكريالإرهاب2.

فإن-يقول-كماوخطيرأومدانأومشاهدأمعروفأالأولالنوعكانوإذا

معلكنهبالأرواحيذهبولاالدماءيسيللاإنهعنه.خطورةيقللاالثانيالنوع

..إ؟الفكرىالإرهابهذاهوفماقائلا:ويش!اعلخطيرفلك

محددفكرأوخاصومذهبمعينرأيعلىالآخرينإجبارمحاولةإنه

وقال:آذنم()2(ببهىغزمتآأوكقذ:تعالىقالالأنسانكرامةعلىاعتداءفلكوكل

)4(.فؤفنييط(يئوتواختىالثاشتفرةأأقأننت:وقاللذفي()3(فىإكزاة)لا

علىوخطيرحقيقياعتداءهىالآخرينعلىالرأيفرضحالةاعن

الدخولعلىالناسيجبرلمتعالىاللهأنمعهذاعلىهؤلاءيتجرأوكيفالإنسان

.287ص-الاسلاميةالدكافةفيمحاضراتأ-

.07الآيةالإسراء:سورة2-

.256الآية:البقرةسورة3-

.99الآية:يونسسورة4-
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االكاصرةلفكريةااداهبافي

الناهيالآمرهووحدهفالثه(اللهإلاإله)لاالمسلمقولحلاوةتبرزوهنادينهفى

النجذقي()1(.)ؤفذيناةالخبارلناتركذلكومع

المأمونالخليفةبأنفبرىالإسلاميتاربخناإلىالعموشالأستاذويعود

العلماءمنعددوقتلالقرآنخلقمسألةفيخالف!منبقمعقاماالمعتزلةومعه

أنهاتعتقدفئاتاليومالاسلاميةالصحوةوفيحنبلبنأحمدمنهمآخرونوعذب

الفكرىالإرهاببممارسةتقومعليهوبناءخطأعلىغيرهاوأندائمأصوابعلى

وهذابرأيها.يأخذوالملأنهممخالفبهاوتكفيروتبديعلقسبقإلىحالاتفيوتصل

حقيقيةأخوةإلىدعاناوالذىالفهمحقالإسلامفهمواالذينيقبلهلاأفقضيق

.الفرعياتفيالاختلافعندوتعذرالأساسياتعلىالمسلمينتجمع

:الإرهابدوافع

واضحةأسبابالمخللفةبأنواعهللإرهاببأنالعموشالدكتوريرى

يلي:فيماأجملهابينةودوافع

منكثيرديدنهيوالسيطرةالهمنةفيفالرغبةالس!سى:لدافعأ.

الأنظمةعندسياسيدافعوهوالقوةتمللكحينماوبخاصةالدول

لهمتفسحأندونبالقوةشعوبهالإخضاعشمعىالتيالمتغطرسة

أوالفردبةالأنظمةكللكسلطةفيمشاركةأورأيلإبداءمجالأ

ديمقراطية.ولاشورىتريدلاالتيالواحدةالآيدلوجيةذاتالأنظمة

عنبالإفراجتتعلقمطالبهناكتكونفقدالمنظماتإرهابح!وفي

منوسلسلةطائراتوخطفرهائنباحتجازتقومولهذاسجناء

منفردي!فوقد.ذلكونحوومنشآتسفاراتواحتل!الاغتيالات

يكونوقدما.شيءعلىالاحتجاجأوالصوتإسماعإلىإرهابه

.01البلد:الآيةسورةا-
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ا!مكاصرةالفكريةاداهبافي

بموقفالمعنيةالدولةمطالبةأودوليةعلاقاتإلىالإساءةالهدف

معين.سياسي

إلىدول(الغالبفي)وهذهالإرهابقوىئهدف:الاقتصاديالدافع

التيالقوبةالدولنظرفيهامهدفهوالخيراتونهبالأسواقفتح

يصلبلللبضائعأسواقابلادهموفتحالآخرينخيراثنهبفيترغب

بضائعلهموإعادتهاالضعبفةالدولمنالأولبةالموادأخذإلىالأمر

لخبراتمسنغلةمحتكرةناهبة،القوبةالدولةتكونوبالتاليللشراء

وفرنسابريطانياالاستعماريةالدولفيرأيناهماوهذا.الضعيفةالدول

العالمبحارتحتلالتيأمريكاتمارسهالذىنفسهوهووألمانياوالطاليا

السباسيالقراروثخضعقراراتهاعلىوشميطرالدوليةالمنظمةوتحتل

(الدول)غبرالأرهابيونويهثف.الاقتصادىالقرارأخضعتأنبعد

الفدية.طلبطريقعنالمالعلىالحصولإلى

كافةلدىدائمعملهوالأفكارفرضفيالرغبةاممن:الفكريالدافع

إكزاةألا:تعالىقولهفيمدويةأعلنتهاالتيالإسلامإلاالحضارات

وبذكرقفقففز()2(.يفئاةؤفنقففؤه!يثناء)قفن:وقوله()1(الذينفي

حضارتنالتدميرسعياهاجموناقدالصلببينبأنالعموشالذكلؤر

القدماءالمغولوهاجمنامقدساتناودنسواأرضناالصهاينةواحتل

سيطرتهابسطالروسيةالشيوعبةوحاولتوتراثناكتبناوأحرقوا

الأقطاركلفيالشيوعبةالأحزابعبرالإسلامبلادنحووالزحف

الشبوعيةحاولتلقدلهم.عنيدامقاوماكانالإسلاملأنتنجحلملكنها

ذهبتالشيوعيةولكنالشيشانمنمليونمنأكثرفقللتالمسلمينقوو

.256الآية:البقرةسورةا-

.92الآية:الكهفسورة2-
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االكاصرةلفكريةاا!راهبفي

بالإتحاديسمىكانفيماالمسلمةالشعوبوبقيةالشبشانشعبوبقي

الاتحادية.روسيافىالسوفيتي

سعبنابلالآخربناتجاهنلكنفعلولمعقيدتنابقوةنؤمنبأنناويقول

حيثاليونانيةالفلسفةعلىالأمناءاكناأننافخراويكفيناحوارهاإلى

إنسانى.كفكرنحرقهالمولكنناونقدناهاترجمناها

إلىالإسبانعلىيدروبناءعمرانافيهافلزكناالأندلسدخلتا)نعم

فيدولةأعظمثانيصارتحتىالسياحةفيطائلةأموالااليوم

الأسبانيالشم!لأنالأندلسفيمحصورالرادوهوالسياحيالإيراد

()1(.الإسبانالانفصاليينإرهابفيه

الناسبعضيلفعانقدوالحرمانفالفقروألنفسى:الاجنماعىلدافع4.

القوةاستخدامعلىحالهبهتصلوقدالمجتمععلىالحقدإلى

حالاتالبعضعندتكونوقد.الانحرافاتوكافةوالقلروالتخريب

جنونمسبهيكونأوالظهوروحبالتميزكحبونفسيةمرضية

الخواءمنتعانيالتيالغرببةالمجتمعاثلدىالغالبفيوهذه

انفجارفيرأيناكماالأمريكيةالساحةفىمشاهدوهذاالروحي

إعدامه(تموقد)ماكفيه(يدعىالبنايةبتفجيرقام)الذيأوكلاهوما

.المدارسفيلزملائهمالأطفالقئلوحوادث

:الإرهابمنالإس!موقف

بأنالعموشالدكتورويقول،يرضاهولاالإرهابيقاومفإنهالإسلامأما

وميئقؤةيناس!نمقاتفنم)ؤاطوا:الكريمةالآيةفهمأساعواقدالناسبعض

ص(.ؤثؤكنم()2الف!طؤي!تزهئونأنخيليىتج!

.092ص-الإسلاميةال!ثافةفيمحاضراتا-

.06الآية:الأنفالسورة2-
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االكاصرةالغمريةاداهبافي

التصادمومنعالدماءحقنهدفهمحمودإرهاببأنهالعموشالدكتورويرى

يحضرواولمأعداؤهخافهحبث!)1(لهالرعبئصرت:!قالكماالمعتدىوردع

للقئال.

التيالإسلامأخلاقعلىتتربىبرىكماالإسلاميبنمنالعظمىفالغالبية

)الخلافة(مقلضياتمنكلهذلكلأنوالبناءوالعطفالخيرونشربالإحسانتأمر

:وقال(أنئخممبنين()2يجبئالفة)إن:تعالىقالالكريمالقرآنوفيالأرضفي

ؤمنتجميعأالنايم!قتذفتأثفافازفيفيفشاداؤنقميبفيىنقسأقدقي)من

علىتقومبالآخرعائقتناأنلناأكدوقدثنمبيعأ()3(الناشاخفاففأثقاأخيافا

فخستةؤأنفؤظةيانجنفةزب!شبيليإتىأاذغنعالى:قالالهادفالحوار

؟يئئنم)تئنم:تعالىقولهفالموقفالاتفاقتغذرفإذا(()"أخشنهييائتبىؤنجكنفنم

الإرهابيالفعللناتبررلاتجاهناالاخرينمنالأخطاءوقوعا!ن(0؟ين()5ويهى

الغد!ظ)ؤفنظبين:تعالىقالكمابالعفوبئحلىأنالمسلممنالمطلوببل

منحقنافييخطئونالذينالأفرادمعبالطبعوهذا(.الئاب()6ك!ؤالغافين

منبدفلاوالدولوالمنظماتالأفرادمنالمتعمدالإرهابأماوغيرهمالمسلمين

محاربته.

فقدالمطهرةالسنةفينلاحظهاالتيهيالإسلاميالتسامحروحبأنويرى

رفيقاللة"إنالسماء*)7(وقالفىمنيرحمكمالأرضفىمن"ارحموا!نهقال

.122رقم6/228الفتحمعالبخاريا-

.13الايةالماندة:سورة2-

32.الآبة:المائدةسورة3-

.125الآية:النحلسورة4-

.6الآية:الكافرونسورة5-

.134:الآيةعمرانالسورة6-

صحيح.حسن:وقال4323/الترمذى7-
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االكاصرةلفكريةااهبا!في

الإسلاماوصىوقد.السياقهذافيتحصىأنمنأكثروالأحاثبثا)1(ادفقايحي

والمرضىوالشيوخوالأطفالوالنساءالسبيلوابنواليتيموالمسكينبالفقير

والمسالمين.والأسرى

كافةالناسمعالمبادئهذهلتطبيقامتا؟قدالإسلاميالتاريخبأنويرى

التكفيرإلىفلجأواالمسلمينجه!بعضفىيؤثرلمكلههذافإنفلكومع

أنعوضاللإمملاممسيئامظهراوصاروامعهيتناسبلابشكلالإسلا!وأظهروا

غلاظا.منفرينوصارواالدينإلىالناسيقربون!دعاةيكونوا

:الإرهابوسائل

منها:عديدةوسائليستخدمونالإرهابببنبأنالعموشبسامالدكتوريرى

بابومنلبنانجنوبفيبنلكالصهاينةقيامومثالهلرهلألن:خطفأ.

.المقاومونبذلكقامالمعاملة

الذينوأبرزالشخصياتمنكبيرعدداغتيلحيثالاغيالات:20

كثيرةمحاولاتفشلورغموالمفكرونالحكامهمللاغتي!يتعرضون

عالمنافياغئيلفقدالهدفحقققدمنهابهيستهانلاعددأأنإلا

يدعلى7591عامالسعوديةملكالعزيزعبدبنفيصلالملكالعربي

الولاياثأنوالراجحأخبه-طبنالعزيز(عبدبنمساعدبن)فبصل

ضخبوقففيصلالملكأوامربسببذلكوراءكانتفدالمتحدة

الساداتأنورالمصريالرئبساغتيلكماأ.739حربفيالبترول

الجهادحركةمنبترتيبالإسلامبوليخالدالملازميدعلى8191عام

المصرية.

.01/944الفتحمعالبخارىأ-
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االكاصرةالفعرية!باتافي

مختلفة.باساليبالمدص30

لامافنستخدممناوئبهاتجاهالعظمىالدولتمارسهماوهو:التصلب40

كتبالمجالهذافيكتبثوقدالتعذيبأساليبمنالبالعلىيخطر

)البوابةوكتاب(معكرونلحروكسأرويأن)أقسمتمنهاكثيرة

(.رائفالسوداء-لأحمد

باستخداموذلكالشخصيةباغتيالبعضهميسمبهماأو:السمعةنشويه.ه

الوقائع.وتزويرالأحداثتضخيمفيتمالإعلاميةالوسائل

بذلكفئقتلالإرهابتحاربأنهاخلكهاوالادعاء:الحروبافتعال60

وأمريكا.إسرائبلوتفعلفعلثكماالأبرياء

:الإرهابآئار

وقدسلبيةبالتأكيدآثارهفإنوبالتالىبذاتهسلبيأمرالإرهاببأنويرى

:المثالسبيلعلىبعضهالتكر

.الأرواحإزهاقأ.

تاريخمنسنة3421بين)فمن:الناسبينوالرعبالخوفإشاعة2.

ئفافمأ0891عامشهدوقد(السلامسادهاسنة268فقطهناكالبشر

شخصا642فيهاقتلعملية765وقعتحبثالإرهابيةللعمليات

.أشخاص1758وجرح

)سباحة(.)إنناجأ()استثمارأ(الاقتصادتراجع3.

(.الأمنعلى)نفقات(العامةالمؤسسات)تدميرالدولةموارداستنزاف.4

الدبمقراطية.وتراجعالأنظمةعندالبطشدوائرتوسبع.ه

للدولة.الخارجيةالعالداتإلىالإساءة6.

الإسلام.عنبشعةصورةإعطاء7.

المخللفة.الفئاتبيندائرتهواشماعالنزاع80
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االكاصرةالفمرية!با!رفي

.بالارهابللقبامالآخرينتحفيز9.

معيليها.بفقدالأسرنتشردحيثيخلفهالذىالاجتماعيالدمار010

:الإرهابعلاج

أوالشخصلرؤيةوفقاالعموشالأستاذبرىكماالعلاجتحديدوينطلق

بصفةأجملهاوالتيالأسبابتحديدإلىيحتاجالعلاجوضعا!ن.الدولأوالهئاث

التالي:النحوعلىعامة

.السيطرةفيالرغبة10

الآخر.شوكةكسرفيالرغبةة2

.الانتقام3.

.)1(العقائدإعلاء.4

مواثيقئكفلهوكذاوالأرضيةالسماويةالشرائعفيمكفولالمقاومةحقا!ن

يلي:ماعلىالإنسانحقوقشرعةمن27المادةنصتفقدالمتحدةالأمم

بهايتمنعالتىالحفوىلتلكمنطقبةنتيجةهىالاضطهادمفاومة)إن

ولمواطن(الإشمان

.مرادمحمود-الإرهابيةالظاهرةأ-
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االكاصرةلفكريةاباتافي

العلملألية

الطمثية:ن!يف

العملية.الحياةعنوإقصاؤهالديننبذمعناها

الدنيوية()الأموروأصلها...العلمانيةكلمةإلىس!353!اولأ3ولكلمةترجمت

وكأن...بالعلمبارتباطهاتوحيوالتيالعلمانيةكلمةإلىترجمتكيفندرىولا

لهعلاقةلاالدينوكأن،للدينمخالفتهالإظهارالعلمبمعنىبربطهاتقصدآهناك

نقيضه.هوأوبالعلم

منالنا!يمنعكانأوروبا...فيالبابويةفدينذاك،هوالمعنىكانفإذا

بالكوارثيشهدالوسيطوتاريخهاالقديمةأوروباوتاريخ،العلميةبالأمورالعمل

)أىحرقهاوبقلالهتأمرالكنيسةكانتحيث،هناكالعلومفيعملبمنحاقتالتي

اللهمإلالهمذنبلاأجلاءرج!ذلكأجلمنوذهب(،بالعلوميعملكانبمن

فيالكنبسةأنإلا...بالعلمالعملفياللهالاهامنحهمالتيوالموهبةبالعلماشتغالهم

جهلاء.يبقواأنمنهموتطلبجهلفيالناستقودكانتالوقتنلك

بقتلالكاثوليكيةالكنيسة)بابا(منالموقعةالقراراتتصدرالكنيسةكانت

والعلميالفكرىالانتعاشرافقتالتيالزمنيةالفتراتتلكطيلةالعلماء...اولئك

...الاسلاميالعلمفى

وببنإفربقياوشمالآسيافىالإسلاميالعالمينبينالمقارنةجرتفلو

فكتبالعلمعالمبغورالناسيأمرونالمسلمبنلوجدناأوروبا...فىالنصراني

المكتباتتفخرالتيوتجاربهمالعلميةمختبراتهملهموكانتشيء...كلفيالعلماء

السبقذلكتعكسالتيبكتبناالعالممكتباتكلوامتلأتبها...الإسلاميةالشرقبة

فيأتباعهأمرمنأولهوالإسلامأنعلمناإذاخاصة،الأمةلهذهالدائمالعلمي

نبيعلىنزلتالتيالأولىالكلمةفكانتالعلومغوريسبرواأنالكريمكتابه

"إقرأ!.هي!ن!محمدالمسلمين
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االكاصرةلفكريةااهبا!في

مخيمي!أنألمظنخلق!خلقنديزبكباشم)افزا:تعالىفقال

.(!الغ()1ننمناأنألشلنغنم!بالاللمعلم!الذيفاكزمؤزب!هـافزأ

ولموجههمفييقفولمالعلماءشجعفدالإسلامأنكيفجميعاعلمناوقد

أعطياقبذلكمامورفالمسلميشاء...ماينتجأويفعلأوبقولأنمنهمأحدايمنع

الإسلاميالحكموالئشريعمعجنبإلىجنباتسيركانتوالتي...والرغبةالموهبة

.آنذاكالمسلمينعالمفيقائماكانالذى

دفعالذىوهوللعلمالعداوةمنيعانيكانفقدالدينيالأوروبيالوضعاما

كانتلماوصفوهو*الشعوبأفيونالدين"ا!نيقولاأنولينينماركسبكارل

يخدرانكانارومافيالمسيحبةوقيالتهالمسبحيفالدين...حينهفيأوروباتعيشه

الناسجعلماوهو.علميتقدمأيعنالبعدكلبعيدينالناسويجعلونالناس

3ءاولحس!3"4.اللنيوىالحكمطلبإلىيتجهون

العثمانيةالدولةقبادةتحتتظلأنوالإسلاميةالعربيةالأمةحظمنوكان

نلككانوربماوالتطورالعلمعنبعبدةظلمةفيالأخيرةفرونهافيدخلتالتي

منالتخلصوبالتاليالبابويةسيطرةمنبالتخلصأخذتالتيأوروبامنبلشجيع

الدبنيوضعهامنتتخلصمنطقةأيةتتجهوأنعليهاالمسيحيالدينسيطرة

العلومجعلجديدعلميسباقفيأدخلهامماالجديد،عنتبحثأنحرةوتصبح

بداتحتىالصفرمنبدأتصناعيةئورةشكللتأخذفشيئا...شبئاتتطورهناك

المختلفةالبلدانواحتائلالاستعمارظهورإلىفادتفشيئا،شيئاتظهرالاكتشافات

خوفوكانأوروبا...فيبالانتعاشأخذتالتيالمدنيةالقياداثإلىلضمها

والئيالعثمانيةالدولةحوليلئفونالشرقيينجعلقدالغربيالاحتل!منالشرقيين

توصفأنيمكنمظاهرأيةفبهاتكنولمقليلا،قليلاوالضعفبالأفولأخنت

الحريةيريدمنضدبحرببدأث...تبقىأنأجلومنأنهاإلا...بالعلمية

.ا-هالايات:العلقسورةا-
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االكاصرةلفكريةااهبا!صرفي

اللولأتباعمنهيعانيأخذ...ومرضوجوعأميةالحربلالكصاحبتوالتطور،

المطبقةالظلمةدخلتبل..علميةتطوراتأيةعنبعيدينجعلهموالذيالإسلامية

الذىالوقتفيجهلاءالناسمنالكثيروأصبح.العثمانيالحكممنالأخيرةالأيام

منمصنوعاتهاونقتربتتطورصناعاتهاوبدأت..العلميبالتقدمأوروبابدأت

أسواقنا.غشيتحتىفشبئاشبئاوالإسلاهيالعربيشرقنا

كانت..مستعمرةجيوشبشكلالشرقنحوالأوروبيوناقتربوعندما

مريضاصارالذىالعئمانيالحكممنالتخلصتريدالشرقفيناميةحركاثهناك

فكريبنقادةغيرفيهاليستماماجاهلةوالإسلامبةالعربيةالشعوبكانتومتعبا...

الإسلاميشرقنافيبماقيسلوالذيالغربتقدموعرفواالغربفيتدربوا

المقارنة.لانعدمت

تنتظرهموكانت..المعركةخاسرىالعثمانيونوخرج..للغزاةالنا!صفق

منمظهرواىالإسلاميالحكمإلغاءفأعلنتتركيا...في)اللادينية(جيوش

سنتبلذلكوغبربالعربيةوالتكلموالأذانالملبسمناعتباراالإسلاممظاهر

فلك.يخالفلمنقاسيةأحكافا

وإماراتملكياتفصارتتقسيمهبعدالعربيللعالممدنيةأنظمةاختيرتثم

لموالئيالشخصيةالأحوالقوانينإلاالإسلام.عطلتقدكلهاوجمهورياتومشايخ

)العلمانية(اسمهاصاروالتيفيهااللادينيةالأنظمةوأعلنتبديلا.لهايجدوا

الشرقبلدانبعضوفيتركيافيقامتالتيلثحكاممصطلحاالأخيرةفصارت

العربي.

بقوله:العلمانيةالنظمأحدهمعرفوقد

إلىبالآخرةالاهتمامعنالناسصرفإلىتهدفاخماعيةحركةهي

وحدها.بالدنياالاهتمام
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االكاصرةالفعريةبا!رفي

عنالعزوففيشديدةرغبةالوسطىالعصورفيالناسلدىكانأنهذلك

15طفقتالرغبةهذهمقاومةأجلومنالآخر،واليوماللهفيوالتأملالدنبا

فيالناسبدأحيثالإنسانيةالنزعةتنميةخصمننفسهاتعرض33ح5أعء)ول3ث!

تحقيقوبإمكانيةالبشريةالثقافيةبالإنجازاتالشدبدتعلقهميظهرونالنهضةعصر

يتطورأكلهاولحس!3"3"ثح51إلىالاتجاهوظلالقريبةالحباةهذهفىطموحاتهم

ومضادةللدبنمضادةحركةباعتبارهاكلهالحديثالتاريخخلرباستمرار

للمسبحبة.

والقبمالديننفيأساسعلىقامتوإنمابالعلملهاعائقةلاالحركةإذن

.الحياةعنالدينية

القياممنالناسبمنعوالمالغربيينأن،والغربالشرقبينالفرق

منعتبينماالحركةتلكقامتحين،الكنيسةنواقيسبضربولاالدينيةبشعائرهم

بعضئعيشتركيازالتوما...والإسلاميةالعربيةالمظاهركل)أتاتورك(حكومة

الحاضر.اليومإلىالمنعهذا

ومنعللدينالمعادةبينالدينعنالابتعادفيالعربيةالدولوتتراوح

علاقتهافيتناقضحالةتعبشأنهاإلاقليلاالدينمنتقتربدولوبين....مظاهره

ممللئةوالإسلاميالعربيالعالموسجونالمتدينينوتلاحقالمصلينفتراقببالدين

الدين.بأهل

العربيالعالمأنظمةمنلكثيررسميامطلبا)العلمانبة(مطلبوصار

بغداد...فيحسينصدامنظامسقوطبعدوخاصة

نتاجهيالعلمانيةأنذكرحينقطب..محمدالأستاذتعبيرجميلهووكم

منفرةصورةفيللناسوتقديمهوتشويههوتحريفهالمنزلاللهبدينالكنيسةعبث

إلىوإرجاعهالعبثهذالتصحبحاببهيرجعونمرجعالناسعنديكونأندون
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االكاصرةالفعريةاهباتانج!

ومشيئته-اللهجقدرالمحفوظالقرآنمعالحالهوكماالمنزلةالصحبحةأصوله

.القرونخلرتحريفأوعبثكلمن

متحرفةعقبدةفيأولالنمل!كانتأوروبافيلللبنالواقعيةفالصورة

صلواتفيوتئمل!،طويلةبفتراتالمسيحبعدالمكتوبة)الأناجيل(منمأخوذة

علىالدينلرجالنفوذفىوتتمل!،الكنائسفيتقامواحتفالاثومواعظوقداسات

العروشعلىيجلسونلاالملوكأنكيفعلينامزوقد.الناسعامةوعلىالملوك

إلىالناسويخضعالبابا.بأمرشعوبهمنبذتهمالباباعليهمغضبوإذاالبابابإذنإلا

مجالسلالقنهمماإلايعتقدونولاالكاهنبحضوروصلاتهملهمالكهانتعميد

لهميسمحبماإلايفكرونولاالعقائد،شؤونمنسكن()منالمسكونيةالكنيسة

لرجالوكان،بتعلمهالكنيسةلهمشممحماإلابتعلمونولابهبالتفكيرالدينرجال

أنكيفنرىأنغروولا..وأرواحهموأجسادهمأموالهمعلىالكليالنفوذالدين

..آخر)دبن()كل(علىكلهذلكوانعكس..عرفوهالذى)الدين(نبذواقدالناس

الحالهوكمالقدهيهوماوكلعلميهومابكليأمرهمالدينذلككانوا!ن

الإسلامي.للدينبالنسبة

وببنالكنبسةأباطبلببنيفرقوالمالدينالأوربيونالمسبحبوننبذفعندما

نبذوكانالحقائقأوالصحيحالدينعنبعدهيبحئواولمنبذوهوقد...الدينحقائق

وتعيش.وتتحضرتتقدمأنأرادتإذالأوروباضرورياأمرامنهوالانسلاخالدين

)دينالتدينحالةتعيشأوروباكانتالتيالفترةتلكللخيصويمكن

:النقاطمنيأتيبما(الكنيسة

والأساطير.الخرافاتمنكبيراقلرايحوياللبنكان.أ

ويعدميحرقوكانالفكرعلىويحجرالعلميحاربالدينكان2.

بالعلم.المشتغلبن

.الآخرةفيالخلاصأجلمنوينبذهاالدنيابهملالدينكان3.
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االكاصرةالفمرية!باتافي

.الروحخلاصأجلمنويعنبهالجسديحتقرالدينكان4.

الأموالويكللزواالفلاحيندماءيمتصواأنللإفطاعيينيسمحكان.ه

ويفسلوا.ويترفوا

علىالحصولأجلمنبواقعهمالقبولالفلاحينمنيطلبكان6.

صكوكلهمالبابااخترعأن.وكانالآخرةفيوجنتهاللهرضوان

.الآخرةشراءأجلمنالغفران

.قرونطيلةالناسعامةبينوالجهلالأميةتفشت7.

بعتلفهاأنبجبالتيالعفائدلهمئصوغالكنسبةالمجالسكانت8.

فينزلفيماالمسيحيةالعقائدمنأياهناكتكنلم-حيثالمسبحى

جاعوارجالوضعهاأناجبلمحلهوحلت*أصلااختفىالذىالإنجيل

.-بعيدةزمنيةبفئراتالمسيحبعد

والمسيحية:الإسلا3

رجالولاباباواتفيهليسعالماوجدتبالمسلمبنأوروبااحئكتحينما

فيقليلونرجالإلافيهايختصلا(الكنيسة)كأسرارعقائديةأسرارولادين

عقولهمعلىويحجرونالناسبستعبدونوإقطاعييننبلاءهناكوليسكنائسهم

تماما.ذلكعكسعلىبل،علومهموعلى.

يتعلمأنأراد!منالمبلادي(:عشرالثاكالقرن)فيبيكونروجريقول

".العلملغةهيلأنهاالعربيةفليتعلم

بالإسلاميدينونمسلمونبهاالمتكلمبنلأنالكريمالقرآنلغةمنهاوالقصد

.بالقرآنويؤمنون

منبالمسلميناحتكتحينالوسطىقرونهاظلماثمنأوروباخرجتوقد

للتعلمبعثتهاالتيالبعوثأوالصلببيةالحروبفيسواءومغاربهاالأرضمشارق

التيالبلادمنوغيرهاصقليةوفيبغدادإلىأوالأندلسفيالمسلمينمدارسفي
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الإسلاهبةاللعافةيتعاطونكانواأنفسهمالمسيحيالدينرجالوأن.الإسلامنورها

فييترقونكانواوأنهمالأوروبيةاللغاتإلىمنهاينقلفيماأوالمدارستلكقي

التقافة.للكمنعلبهيحصلوقمابقلراثلبروسمناصب

التفكبر(الوسطىالقرون)فىيملالون(المسلمونبهم)يقصدالعربكان

إسبانبافيالزاهرةالإسائمبةجامعانهملهموكانالعلمبة.الصناعبةوالحباةالعلمي

سبباوضاروا(والقاهرةودمشق)بغدادالشرقيةالمدارسوفي)الأندلس(المسلمة

فيفهمهاالأوروبيينعلىقبلهايصعبكانوالتي..القديمةالبونانلعلومبعثفي

المسلمبنعندوجدوهاالتيالحضاربةالأصولالأوروببونتعلموكنلكالعصرذلك

أنبعدمنهجهمفصار،العلميالبحثفيالتجريبيالمنهجالعربعنأخذواوكنلك

)بشرية(أسسعلىحضارتهموقامتدينناأسسعلىنهضتهموقامت.الديننبذوا

)الدين(جعلوانجحواولماونهضتنا.لحضارتناخلفيةالإسلا!بةالأسسكانتبينما

كلوقاسوا،دنيويةونهضتهمدنيوى...لاأخرويأمرلأنهالنهضةفيئأخرنقطة

الحقيقة.عنالبحثدونهمدينهمعلىالإسلامفيهابماالعالمأدبان

الكريم:القرآنبقولبينماالدنيا،..وبهملللاخرةيعملقلناكمادينهمكان

منن)ف!:وقالالدنم!ا()1(بننمبيلكنش!ولافآنجزةذازالقةآت!فيفاأوابتني

فىآمكوابتبيينهيف!الززيمبنؤالطفبليتبعها؟هاخزبختتبىالن!زينةخزنم

العملالمسلمينمنيطلبالكريمالقرآنفكانالقياقهلآ)2(.يؤتمخقصتةالدنمقاالختاة

الوقت.نفسفيوللاخرةالأرضلإعماراللنيافي

ظهوروعندالباباسلطانعنالملوكباستقصالغربيةالعلمانيةبدأت

احدثتوالتيالصناعيةالثورةابتداءعلىساعدتوالتيالبروشمتانتيةالكنيسة

نلكرافقوماالعملفيالجنسينمساواةفكرةفبدأث،الناسحياةفيعنيفةهزات

77.الآية:القصصسورةا-

32.الآية:الأعرافسورة2-
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االكاصرةلفكريةايمبا!رفي

الكثيررافقتهالذى)التطور(شمميةئحتآنذاكالمجتمعوأخلاقلأخلاقهاإفسادمن

للمجتمع.الأخلاقيةالئنىفيالتغييراتمن

الطملألبة:مجالاث

وعلمانيةالاقتصادوعلمانيةالسياسةعلمانيةنحوشميرالعلمانيةوأخذت

لاالحياةمنآخربنمطالسيرإلىبذلكالمجتمعفخرج،الأخلاقوعلمانيةالاجئماع

وصارثكليا..الدينعنوابتعادهبالإنسانارتباطهبقدربالنهالنمطذلكيرتبط

الكنيسةشممىالمنطقةفيمعينةلعقائدهويةأوانتماءعلاقةبالدينالإنسانعلاقة

معينة.منظمةأوجمعيةإلىالانئماءيشبهبانتماءفيهاوالصلاةعضويتهايضمن

أصحابفإن،الأوروبيالأنسانبكسبأوروبافىالنمطهذانجحوعندما

ينقلواانرأوا...الشيوعيةأوالرأسماليةموضوعفىندرسهاسوفالتيالمصالح

المسلمالإنسانإخراجأنبعلمونلأنهم،والاسلاميةالعربيةالبلدانإلىالنمطهذا

...عليهمخطراالدينهذاأصبححيث...بالدينعلاقتهمنسيضعفالنمطهذاإلى

..مستعمراتهمإلىوضمهاالمسلمينأراضيتقسيمأعلنواالتيالفترةفيخاصة

وجههم.فيوالوقوفبالجهاديأمر)الدين(اعنحيث

العئمانيالانئماءمنوالمسلمبنالعربأخرجواحينبنلكنجحوالقد

عنبالإسلامارتباطهوأضعفواالأقاليممنإفليملكل)المدنية(الحكوماتوئأسيس

إرسالياتهمولثافئهمنشرطريقعنالفسادوإشاعةالمدنيةالقوانبنتشريعطربق

الذيالدينمنأكثرالغربيةالمخابراتدوائرتخدمزالتوماكانتالتيالتبشيرية

.نبذوه

السياسية:الطملأسة10

ويخلعهمالملوكيعينفكان،الأرضفياللهخليفةالباباتعتبرالكنبسةكانت

العلياالسيادةلهفكانتيشاء.منمنهوبخلعمنصبأيفييشاءمنوبنصب

محكومين.أوكانواحكاماالمسيحيينجميععلىالأعظموالسلطان
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االكاصرةلفكريةااهباتافي

)السلطةالزمنيةبالسلطةوطالبواالباباعلىالنهايةفيالحكاموتمرد

بهاواستشهدوجهودئوراتبعدنلكعلىحصلواأنبعدوقرروالهم(الدنيوية

كانتلو)حتىالوسبلةنبررالغايةسياسةعلىيسيرونصارواالخلقمنالكثير

الدينعنالسياسةاسئقلتفمنذطريقهالعلمانيالمنزلقفأخذ(نظيفةغيرالغاية

ابشعفقامت.أخلاقلهاتظلأنالممكنمنيكنلم..الدينيةالأخلاقعنواستقلت

السياسيالكنبشعاروارنفعالفاشبةوقامتالشيوعبةوفامثالدكتاتورياتأنواع

هناكفصار،للغالبفالقوة..،الغابقانونسادالخارجيةالشباسةوفي.الانتخابي

الأحلافوئكوين،الشعوببعضعلىالنوويةالقنابلوضربالجماعيالتدمير

أفطاركلفيواضحةالعلمانيةأمريكاوسياسة.الضعيفوئدمرالقويتحميالتى

العالم.

ا!تصادية:الطملألية20

الإنسانذل،العدلمنفرةبملكلاإقطاعياأوروبافيالدينالنظامكان

ذلكمنالأوروبيينخلصالذيالطريقهيالعلمانيةوكانت..قدرهمنوحط

فيالناسودخل.والشيوعيةالرأسماليةعالميالجحيمذلكبعدودخلواالجحيم

شمئخد!مهاالتيالخسيسةالوسائلوحلتاللهعنالبحثعنبدلا!الطبيعةفىالبحث

فلك:ومنغاياتهالتحقيقالرأسمالية

الربا.10

.الاحتكار.2

خسيسةكانتلوحئىوسيلةبأيةالطائلةالأرباحوراءالسعي30

منأمةأيةبهاتمرلمبطريقةالعيشبلقمةالناسذلتفإنهاالشيوعيةأما

والتفرقة.والتجسسوالناربالحديدالناسيحكمضارمبوليسينظامفيهاوقام.الأمم

الحضاربة.القبمكلفيهاضاعتثم.المنتميوغيرللحزبالمنتميبين
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الإنسانفأذاقثالشبوعيةنهجعلىشميرأخرىاشتراكيةأحزابوراحت

العلمانيةصارتوهكذا...لتطبقهمساوئهكلالشيوعيالنظامعنوأخذتالأمربن

الإقطاعيالنظاملثلعنيقللائقيلاوجمبئا!الانسانيةعلىلعنةالاقتصادية

السابق.

الاجنماعة:الطمثبة30

علىكالحفاظالأوروببةالمجتمعاثتحكمالدينيةالأعرافبعضكانت

بيتهافيالمرأةواستقراربالإنفاقوقيامهالرجلوقوامةالمبكروالزواجالأسرة

قبلعرضهاعلىومحافظتهاالنشءورعايةالمنزلوتدبيرللأمومةوتفرغها

مجتمعفيكانلوحتىالدبنعلىتقومالمبادئثلكوكانت..وبعدهالزواج

إقطاعي.

العلمانيةمنيقترببدأالذى،الدينمنالأوروبيالمجتمعانسلاخوعند

فيهزاتالصناعيةالثورةأحدئتفقدفبها.أهميةأيةلهاالمباد!للكتعدلمالتي

عنءوأشغلتهابالمجتمعالمرأةتربطالتيالدينيةالقيودفتحللتالاجتماعيةالبنى

المئفسخ،والأمريكيالأوروبيالمجتمعإلىواحدةونظرةالنشء..تربيةمهمة

الأسرية.ئناهاأضاعتالتيالمرأةحريةحقيقةعلىالإنسانيقفأنيمكن

وبينأبوبهطريدبينالملاجئيملأونوالأطفال،الزواجمنأعلىنسبتهفالطلاق

أوبالانجابالمرأةرغبةلعدمطفلا!بتبنىالناسمنوكثيرشرعيينغيرأبناء

..للأرحامورفعالحملموانعمنئتناولهمالكثرةبالعقرإصابتها

.وتدميرهالمجئمعتحطيمفيسبباوأمريكاأوروبافيالعلمانيةصارثلقد

الطم:عملألية4.

فبهالعاملونوقتل،أوجهعلىالعلموبينالكنسيالدينبينالصراعكان

جمادة.الأرضعمارةمنجعلحيثالعلمفيالإسلامرأىذكرناوقدوأحرقوا..

علمانيأ3وصارالدبنالأوروبيالمجتمعنبذالذكطالعصرفىللعلمحصلفماذا
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االكاصرةلفعريةااهباتافي

منعحبوبإلىمثلا)انظرالأخلاقوإفسادالإلحادلنشرالعلماستخدم

بصورةالأجسادبذلوفيالمفاسدشمتخدمكيفوانظروأمريكا..أوروبافىالحمل

الخلقبة(.المبادئعنبعيدا"رخيصة

السلاحاختراعإلىالجهودوصرفالفاحشةنشرفيسبباالعلموصار

والحروبالعالميةالحروبفيكثيرةذلكوصئؤز،ويقتلهمبالناسيفلكالذي

فيكثيرةصورلهازالتماوالئيالإسلاميةالبلادعلىالغربأعلنهاالتيالجانبية

ترزحالتيالإسلاميةالأقطاركلوفيوالجزائرفيتنامفيوقبلهاوأفغانستانالعراق

والصين.روسيااحتل!ظلتحتالان

الأخلاق:علملأليةه.

شعوبعلىالتمملطيةالبابويةسيطرةوكانت..الأخلاقمنبعهوالدين

الأولىالمسيحيةتعتبرحيث،المسيحيةالدينيةالأخلاقمعانيكلدمرتأوروبا،

وجعلالأخلاقدمرقدوالإقطاعيالشملطيالنظامولكن..الأخلاقيةالدياناتمن

على.ومبادئهاالأخلاقإعادةالأوروبيةالنهضةعصروكانتدريجيالتهارمبالئها

جعلهاقدالصناعىالعصرمبادئخلفالسريعالانسياقا!نإلا.الأصليمجراهما

المجتمعدخلأنوما،الأخلاقعنالمجتمعأبعدتلأنهاقبلمنأكثرتنهار

معانيها،وتغيرتالأخلاقيةالقيودانفلتتحتىالعشرينالقرنوالأمريكيالأوروبي

العلمانيةفالقيمحالكلوعلىشممياتها.معيتفقلاالخلقيةالقيممنبقيفما

الذيالوقتفىواضعها...باختلافتخللفمصلحبةقيمولكنهاموجودةالأخالقية

المجتمعأنرغمومواصفاتهابمعانيهاتحتفظالاسلاميةالخلقيةالمبادئوالقيمبقيت

مشاربأصبحواالنا!أنورغمطوعأ...اوكرهأالعلمانيةدخلقدالإسلامي

أخنتحالكلعلىوالأخلاق...يلزمهمكانالذيالدينيالنظاملانفلاتمخللفة

الأخلاق.شمقطأنبدلافبسقوطهبالسقوطبدأالمسلمالإنسانلأنتنهار
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االكاصرةلغحريةااهباتافي

6.عملأليةالفن:

الآلهةفنفكان،القرونكلفي)المعبود(فنأنهالأوروبيالفنيوصف

هو)المعبود(وصار.البابويةالكنيسةيصورفنأصارثم!سابقاالإغريقية

هوالفنفإنفوضىحالةيعيشالإنسانا!نوحيث،العلمانيالعصرفي)الإنسان(

منالبشرىالعالمتصورالدينمنالمنسلخةفالعلمانية،الفوضىيعيشالآخر

وكلهاالمكشوفالجنسأبإلىاللامعقولإلىالوجوديةإلىالسرياليةإلىالواقعية

عللولاغايةولالهاهلفلاوالحياةالكونأنيرىوالذي)المعقول(منهرب

فيالإنسانيالوجودا!نحيثعبثالحياةطالماوعبثضل!شيءوكلحق،ؤلا

الفنصفةوأعطاهالهابطالجنسيللأدبالشرعيةأعطى،ضياعالأفكارللككل

ماوهذا.السقوطحالإلىوصلتالتيالمعاصرةالنفسيةبعظمةالنقدويلتجح

إلاالددن-أراد-اممنالدلنمنلهيبقولم..الأوروبيبالمج!معالعلماثيةأوصلد4

وأصبحتأصلاإليهايذهبلاوقدالكنيسةفيللصلاةأسبوعيا!واحدةساعة

طبيعية،بصورةالأموركلإلىتنظروالجماعاثالأفرادبينالاجتماعيةالعلاقات

بالأخلاق،ولابالدينلهعلاقةلااعتيادىأمرمثلأالمنحرفةالجنسيةفالعلاقات

آخر.شيءكلعلىينسحبوهذا

والطمانية:الإسم

نلخصهاأنفيمكنناوالعلمانيةالإسلامبينالعلافةفىنخوضأنأردناوإذا

.للمبادئإلغاءوالعلمانيةمبادئالإسلام.1

....والتربيةوالمجتمعوالاقتصادبالسياسةعلاقةلهدينالإسلام2.

العالثة.هذهترفضوالعلمانية

ىأعنالإنسانوتبعدالدينترفضالعلمانيةبينماإلهيتشريعالإسلام3.

الدينية.بالتشريعاتعلاقة
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الأخلاقتكونبينماالمعاملاثفيالأخلاقبرفعةالإسلاميتميز4.

حدإلىالأحيانبعضفىتصلبلالأمور...كلفيهابطةالعلمانبة

خلقية.قيمةأيةرفض

القيمإلىالعلمانيونيتحاكمبينماالإلهةالقيمإلىينحاكمالمسلم50

الوضعية.

ولابالثباتلاالوضعبةتتسملابينماوالعدلبالثباتتشحالإلهيةالقبم60

بالعدل.
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االكاصرةلغمريةااهباتافي

ال!لمة

اضأ5هاولأ"*ءأ!هأل!لمةتعريف

لتطورالحتميةالنتيجةالباحثينلبعضبالنسبةالحديثةالعولمةظاهرةتمل!

والقوة،والسيطرة،المالرأسئركيزنحوثابتباتجاهسارالذىالرأسماليالنظام

الافثصادية.

الدولعنسشمتغنيالتيالجنسياتمتعددةالشركاتئكوينعنهتولدوالذى

الرأسماليةنموفيحاسما!"دوراوأدثالرأسماليةنشأةمعنشأتالتيالقومية

وانتشارها.

الغربهيمنة،والثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالهيمنة،العولمةوتمل!

الدولية،العالثاتوإكساب،الأخرىالدولعلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتوبالذاث

العالمي.الطابع

النالية:بالنق!يحددأنيمكنال!لمةوهفهوم

وبعدقبلوبدأالاستعمار،منبدلأايجادهتئممدروسفكرالعولمة10

والاقتصادية،الإداريةالمؤسساتالجادوتئم،الثانيةالعالميةالحرب

التجارةومنظمة،الدولىالنقدوصندوق،المتحدةالأفمهيئةومنها:

.الأخرىالشعوباستلابعملئةالعولمةأصبحتوهكذا،العالمية

متعددةالشركاتقبلمنتدويلفىالمضطردالمتزايدالتوسع20

والمعلوماثالاتصالاتفيالمستمرةالئورةمعبالتوازىالجنسية

قريةإلىبالفعلتحولقدالعالمأنتصورعلىبالبعضخنلتالتي

صغبرة.كونية

لاسئثمارالعظمىللدولياقتصادئتكتلالأساسيئمظهرهافيالعولمة30

الفقيرةالدولحسابعلىوأسواق!الأوليةومواردهالعالمثروات

الخمسيناثفىمنهالفكاكحاولتالتيللأطرافالمركزواحتواء
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الدولبناءفيتعثرثثمالوطنيالتحريرحركةإبانوالستينات

الطمنة.أشكالتحتجديدمنوراثتهاالمركزفأرادالوطنية

إلىتقريباالماضيالقرنمنتصفمنذالرأسماليالانتاجنمطوصول4.

والتجارةوالسوقوالتوزيعالتبادلدائرةعالميةمنالانتقالنقطة

ظاهرةأنهاأىذاتها.الإنتاجوإعادةالإنئاجعالميةإلىوالتداول

الإنئاجيوالرأسمالالإنتاجعولمةبدايةفيتشهدهاالتيالعولمة

أيضاالرأسماليةالإنتاجعلاقاتوبالتاليالرأسماليةالإنتاجوقوى

الأجنبيالمركزمجتمعاتخارجوملائممناسبمكانكلفيونشرها

ودوله.

أنبعدالعمقمستوىعلىالعالمرأسملةهيالمعنىبهذاالعولمة

.ومظاهرهالنمطسطحمستوىعلىرأسملتهكانت

ونشوءعالميصعبدعلىالدوليةالمنظومةتوحيدفيتتجسدظاهرة.ه

جليلتين:منظومتين

واتصالبة.إعائمبةأولهما

لحركةالمجتمعاتجميعتخضعحتىمعلوماليةوالئانية

.واحدة

الدولولمجموعةالسوقلاقئصادالنظريةوالفلسفةالنظريالغطاء60

أمامالعالمأسواقفئحاجلمنالجنسياثمتعددةوالشركاتالصناعية

الأقلالدولوتشجيعوالانفتاحالمنافسةبدعوىالغربيةالصناعات

التنمية.علىنموأ

الأفرادوعيوزيادةالعالمانكماشنحوتاريخياتجاهعنعبارة7.

.الانكماشبهذاوالمجتمعات
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االكاصرةالفكرية!با!م!في

ناحيةمنككلبهالوعيوتركيز،ناحيةمنوتصغيرهالعالمضغط8.

أخرى.

العالميالصعيدعلىالاجتماعبةالعلاقاتفيهاتتكشفجديدةمرحلة9.

ئقافيةبروابطوالعالميالمحليبينللفصلفابلغيرتلاحمويحدث

وإنسانية.وسياسيةواقتصادية

الإمبربالبة.مرحلةبعدفبماالرأسمالبةهيالعولمة510

هيمنةظلفيجمعاءللابسانيةالعميقالرأسماليالتحو!حقبةهيأ.أ

المتكافئ.غبرللئباللعالمينظاموسيادةالمركزدول

الرأسمال!،للنظامالللقائيالتطورآلباتمنآليةمجردالعولمةلبستأ.2

تعئرأيدلوجياأيضاهيمعيننموذجتبنيإلىدعوةأيضاإنهابل

الخصوصي.وإقصاءالعالمعلىالهيمنةإرادةعنمباشرةبصورة

أوالئقافاثسائرعلىرمزىوعلوانئقافياغتصابفعلالعولمة130

مكشمباتاستثماربواسطةالئقافاتسائرعلىالغربيةالثقافيةالسيطرة

.الاتصالميدانفىوالتقانةالعلوم

والثورةالالكئرونيالعقلعلىيقومجديدعالمينظامالعولمة140

اعتباردونالتقنيوالإبداعالمعلوماتعلىالقائمةالمعلوماتية

والسياسيةالجغرافيةوالحدودوالقبموالثقافاثوالحضاراتللأطظمة

العالم.ف!القائمة

نباروأئهالعلمانبة،لنبارمكفلجدبدنبارالعولمةأد!العلماءبعضوبرى

يمئنسلبياتهواحتواءالتيارهذادراسةوأد!..العلمانيةمنخطورةوأكثرجارف

من)إسلامية(،تستفبدمضاذةعولمةخلقطريقفيبوجههللوقوفالتخطيطمن

البئاء.دورهااستعادةمنأمللاوتمكنهذهالعولمةالجابيات
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االكاصرةالفحريةاداهبانجي

هوباتضدصراعهافيالغربيةللحضارةجديدمنهجبالتاليوالعولمة

العالموإخضاعالدكافيةوهيمنتهاسيطرتهافرضأجلمنالأمموثقافاتالشعوب

الغربية.الحضارةسبطرة

اكوىوطأةتحتلقعلكئها،الهيمنةلالكإلىالغربيةالدولكلشمعى

الهيمنةللكأنالنتيجةأنإلابها،وتشاركالهيمنةللكفيشماعدفهيولذلك

افع.الو)أمربكبة(

تعببروهوذكرنا--كما(صغيرة)قريةكلهالعالمجعلإلىالعولمةشمعى

السيطرةتأثيرتحتئكونلاالتيالدولاقإذ،حقيقةكونهمنأكثرإعلامي

الدولمنشمابقانرىولكننا..القريةلالكخارجتكونوفضائياتهاالغربيةالإعلاصة

منتقدههبماالقريةهذهمنجزءاتصبحلأنوكبيرتها..صغيرتهاالعالمية

"الكومبيوتروالدهافةالإعلاملأجهزةواستخداملهاواستخدامالفضائياتفىمشاركة

يتعرفانجداالسهلمنصارحتى"..المعاصرةالئصويروأدواتوالانئزنيت

بستلممكاناىفيالمرءكانإذحدوثها..وقتالعالميةالأحداثعلىالمرء

إلا..طويلوزمنجطدجهدبعدما..مكانفيوقوعهبعدرؤيةأوسماعاالحادث

هذاالكبيرالعالمأنعلىيدلمماحدوثهوقتويراهبالحالثيسمعنفسهالمرءأن

المهم.العولميالجانبهذاتقذمتحتأوالإعلامسيطرةتحتصغيرأيصبح

كبيرةعالميةقوىإزاحةع!الهائلالتقنيالتقدمأوالعولمةساعدتلقد

اؤفيتةبينثم..مهمعالميدورولها،أخرىوتؤخرقراراتتقذلمسبقفبماكانت

والاعلاميةالتقنيةالتطوراتتواكبتكنلملأئها،الريحمهافيأصبحتأخرى

سقطتوبزوالهالعالمفى(الثانية)القوةالسوفيتيالاتحادزالفقد..الغرببة

ومنالشيوجمةأفغانستانوزالت،الخصوصعلىالشرقيةأوربافيكئيرةحكومات

الظروفوطأةتحتأخرىلولوستزول،حسينصدامعراقوزالالإسلاميةئم

نفسها.
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االكاصرةالفعريةاداهبافي

فكرةمعينةهيمنةأوسيطرةتحتبقعالذىالصغير()العالمفكرةتكنلم

تقنيةتطوراتهناكتكنلمحبثبداثبةكانتولكنها..قديمةكانتإنما..معاصرة

ودينبة..واقتصالبةولثافيةسياسيةهيمنةهناككانتلكن..إعلاميةأو

إذ..المسيحيةالهيمنةثم،الفارسيةالهيمنةثمسابقا،الرومانيةالهيمنةكانت

وصار..الدولللكسلطةتحتوأصبحتسقطتقدالصغيرةالدولمنكئيركانت

لبثماللتوحد..ثممقارباأوموحداوالدينيوالئقافىوالاقتصادئالسياسينظامها

زخقةإلاأزشفناك)ؤقا:تعالىبقولهأيضأ)العولمية(بفكرقيظهرأنالإسلام

للغانمبن()1(.

فيوالإقطاعالتخلفنشرقدالإسلامأنالإسلامأعداءقبلمنقيلومهما

والنموالإسلاميةالأراضييسودكانالذىالاجتماعيالعدلفإن..العالم

بهايبشركانالتي(الأرض)إعمارفكرةمننبعقدكانالذىالاقتصادى

منفكم،الشعوبمعظممنمرغوبةفكرةالإسلاميةالهيمنةمنجعلقد..الإسلام

كئيرةشعوبوأعلنت،الاسلامظلتحتبإدخالهاالمسلمينطالبتقدشرقيةدولة

والسباسيوالئقافيالاقتصادىنظامهاصارالإسلامفيوبدخولهابالإسلامالمانها

كلفيواحدالإسلاميفالخط..متعددةإسلاميةدول،علنتولوحتىموحدأ

..الإسلاميةالأقطار

الصناعبةالئورةتطورعندبالمسلمينحاقالذىالصناعيالتخلفأنإلا.

متخلفأ.الإسلاميالعالمويصبحتندحرالعئفانيةالدولةجعلالأوروبية

يلى:فيماوالإسلا!يةالصبيةالأمةمعمقارننهفىالؤبىالئقدمويتمئل

يمللكهاالتيالسمةبقيتالتيالعضلاتقوةمحلالبخارقوةإحل!أ.

.والمسلمونالعرب

وتطويرها.للنقلآليةوسائلاختراع20

.701الآية:الأنبياءسورةا-
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االكاصرةلفكريةااهبا!مرفي

الكهربائبة.الطاقةنولبداكتشاف30

.الجديدةالطببعياتوظهورالكهرومغناطيسيةالقوةفيالئقدم40

الزراعية.الآلاتواستخدامالزراعبةالأسمدةاكتشاف.ه

والغزولالطبيعبةالصناعةمحلالجديدةالكيمياءمنئوجاتحلول6.

الطبيعية.

.)1(الطبيةالعلومتقدم7.

الإسلاميالعالموصاركلهالإسلاميالعالمعلىهيمنةللغربجعلمما

الشيوعيةالعولمةوبدأتالوحدةأنواعمننوعأيإلىإعادتهايصعبعديدةدولأ

روسياوسيطرت،العالمبلدانكلفيانتشرتالتيالشيوعيةالتنظيماثطريقعن

الئطورانتقلثمفبها،الشبوعيالحكموإعلانالشرقيةأوربابلدانعلىالشيوعية

أمريكاوبدأت..الماضيالقرنمنتصفبعدالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىالتقني

والئقافيالسياسيخطهافيوتجعلهوتحتويهالعالملتحتضنكلهالعالمنحويدهابمذ

وإنهاءالسوفيئيةالكللةبحلتملوالذيالشيوعيالعالمإسقاطبعدوالاقتصادى

كلنحوويتجهينموبدأ..الرأسماليأمريكافنظامفيها،الاشتراكيالشيوعيالحكم

ا!كي!طار..

كلفيبالتطورآخذالسكانيةالأكثربةورقةصاحب)الديمقراطي(ونظامها

الئربويةالأنظمةعلىبلتفالذيالنظامهوصار)التربوي(ونظامهاالأقطار،

الأمريكية.التربيةنحووتوجيههمكانكلفي)الدبنبة(

التيلكفطارالرابحةالورقةصارالغربيالعالمنحوالسياسيوالانثماء

بها..تحبققدالتيالمشاكلمنتسلمأنتريد

ويلحضارة.الفكرفيمحاضراتفهد،محمدبدريأ.دأ-

29
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االكاصرةالغكريةاداهبافي

بالانترنتوربطهاالكومببوتراتبنصبوبيوتناوجامعاللامكاتبناأخنت

حياتناإلىتدخلومطالبهاالعمليةالغربوأساليبالغربئقافةوصارتالحديث

منها.جزءأصرناحئىفشيئاشيئا

موجودهومماأكثردائمةبصورةالمحمولباللالفونتمسكأياديناوصارث

الغربيالربطأداة،الانترنتصارحتىفبهاالتطوروبستمر.الغربيةالأياديببن

عنكبوتبهبشبكةبرتبطالإنسانيجعلمماالصغير،المحمولهذاإلىتدخللحياتنا

له..دائمةوبحاجةالتقدمذلكسيطرةتحتويبقينا..الغربيالئقنيبالئطورعنيفة

:انالطبيعىمنوصار

.بالغربيرتبطاقتصالنا1.

.بالغربيرئبطعقلنا2.

.بالغربيرتبطئخطيطنا3.

.بالغربترتبطئقافللا.4

خاضعةالدينيةتربيتناوصارتالغربمنخوفابحنردينناونمار!.ه

.الغربمنيخافلتخطيط

الطملألية:مراحل

التارلخذلكتالسيممنبدلاالعولميالتطورمنتاربخئاالإفادةولغرض

وهي:..بالعالممرتتريخيةمراحلخس!إلى

بدأتحيثعشر،الخامسالقرنفيبدأتوالتي:الجنينيةالمرحلة10

بالبابوبةيدلثالدينيالضعفوبدأأوروبا..فيتنتشرالقومبةالأفكار

مظاهرمنمظهرأولوكانوالإنسانيةالفرديةالأفكارفتعمقت

كلفينستخدمهالذكطالميلادى)الغريغوري(التقويمانتشارالعولمة"3

أقطارنا.
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االكاصرةالفعريةاهبادافي

عاموحتىعشرالثانيالقرنمنتصفمنوتبدأالئشوء:مرحلة2.

وتقنبنالدولتةبالعائثاتالخاصةالمفاهيمتوحدتحيثأم()087

والعالمية.القوميةبموضوعالاهتماموبدأتالأفراد،أوضاع

القرنبداياثوحتىأم()875منذاستمرتوالتي:الال!قمرحلة3.

..والفرديةالقوميةبالهويةتتعلقمفاهيمفيهافانتشرتالعشرين

عصبةونشوءالأولمبيةباكعابعالميةاهتماماتهنالكوصارت

الأولى.الكونبةالحرببعدالأمم

فدللطمنةالعالمبةالصراعاتحيثألايمنة:أجلمنالصراعمرحلة4.

المتحدةالأممبروزثماليابانعلىالذريةللقنبلةإلقاءفرأينابدأت

ودورها.

بينالباردةالحربيسمىماأنهتمرحلةوهىاليفين:ءممرحلة.ه

الثالثالعالموصارالسوفبتيالاتحادنظاموسقط،والغربالشرق

هذهوفيمنه..الثانيالعالمزوالبعدالدوليالمجتمعمنجزءأ

هنالكوصارتالأقوياءيدفيالنوويةالأسلحةتركزتالمرحلة

ذلك.وغيرالقمرعلىالإنسانكهبوطالفضاءعلىللسيطرةمحاولاث

العولمة:آثار

هي:للعولمةبالنسبةالفرديلمسهاالتيالظاهرةالآثارا!ن

.الناسبينمشاعةئكونبحيثالمعلوماثانتشار10

شكلين:التذويبذلكويأخذ..الدولببنالحدودتذويب2.

الحدودبإلغاءمملالةكثيرةدولببنإلغائهاطربقعنفعلائنويبهاأ.

بإلغاءأومثلأالأوربيةالقارةفىحصلكماومئطلبائها

.الدولبعضبينالتأشبرات
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االكاصرةلفكريةا!با!مرفي

لانئشارمكمرجزءوهيالفضائباتانتشارطريقعنتذويبها.ب

.المعلومات

والتيوالمجتمعاتوالمؤسساثالجماعاتبينالتشابهمعدلاتازدياد3.

سلبية.أوالجابيةنتائجإلىتؤدىقد

وتقسمالمختلفةالدولبينوالسلعوالمعلوماتالنا!حركةسهولة4.

ومعلوماتوافكاروأفرادوخدمات"بضائعإلىلتتشرالتيالنشاطات

والتطببق".السلوكمنوأشكالومؤسساتونقود

يلي:بماللخيصهايمكنالمحجابيةوآثارسلبيةآثاروللعولمة

للصلمة:السلبيةالآثار10

هى:ثلاثةجوانبفيالمخاطرللكوتتجسدبالمخاطر،شمميتهاويمكن

السياسى:الجلألب10

أوالقوميالدخلتوزيعولإعادةللدولالمستقبليالتخطيطإلىالحاجةتنعدم

جانبومن،جانبمنوالكفاءةالمنافسةمبدأمعلتعارضهاالضروريةالسلعدعم

الأفكارتنتشروحيثعلبها،الانفاقوتخفيضالجيولثنتقليصفكرةبدأتآخر

لأنونزعاتها..الحزببةالسياسيةبالبرامجالاهتماممنسيحددفلكفإنالليبرالية

وعالموالشركاتالمؤسساتعالممنمكؤنوطنفييعيشالعالمستجعلالعولمة

ال!منةإرادةعنتعترأيديولوجيةتعكسفالعولمة.ال!ستهلك!ين،المسيرينالأفراد

.محددةوسائلهاأصبحتالنى

فيتكونأنهوواحدأمريجمعهاالصغيرةالدولأنيعنىذلككلاءن

سياسةميزةايةأفقدئهاوالتيالأمريكيةالمتحدةالولاياتوخاصةالغربأحضان

واضحة.

تعيشهاالنيالدينبةأوالقومبةالأسسنقوضالسياسيالجانبفىوالعولمة

الدولومقوماتأسستحطمكذلكفبها.البديلةالإقليمبةوإحل!العربيةالدول
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االكاصرةالفعرية!با!رفي

ونحو!والإسلامبةالعربيةالسياسبةللوحداتالخرائطصباغةإلىتؤديالصغبرة

للكئخدمبالأخصوالأمريكيةالغرببةللمصالحوكالاثإلىالصغيرةالدول

أهدافها.لهاوتحفظالمصالح

لخدمةالعالمدولفيوصناعتهالسياسيالقرارمركزفيالتحكمكذلك

مصالححسابعلىالأمربكيالفوميبالأمنبسمىوماالأمريكبةالمصالح

الحضاريالنسيجإلغاءعلىالعولمةوثعملكماالوطنبة.وثروتهاالشعوب

فإنهاوبالتالي.للشعوبوالدينيةالقوميةوالئقافةالهويةولذميرللشعوبوالاجتماعي

مراحلفيوالاقتصالبةالسباسبةوالتكتلاتالأقوىللمجموعاتالفرصتضاعف

نوعبروزأصحبعبارةأوثرواتهاونهااستغلكهابقصدالشعوبعلىسيطرتها

سبقمماضررأوأبلغخطرأأشدوالعشرينالواحدالقرنفيالاستعمارمنجديب

الاستعمار.أنواعمن

:الافنصاديالعانب20

اقتصادىجانبايتنسىسوفوالإسلاميةالعربيةالدولأنويعني

الغربيالراسماليالفكرلانعكاسأداةستكونالدولهذهلأد!،تطبيقهبمكنإسلامى

طبقاتبينماالهوةوتوسيعالفقرإشاعةآثارهمنسيكونأراضيها..فىوتطبيقه

يمكنماأكثرإنئاجشعاروسيكونهعينة..شريحةبيدالثرواتوتركيزالمجتمع

العمالبتسريحسيتبعهاالعملمنيمكنمابأقلوالمصنوعاتالسلعمن

والموظفين.

علىتعتمدلأئهاالفقرنشرثمومنالبطالةنشرعلىشماعدقد،فالعولمة

الاجئماعبة.الطبقاتبينماواسعةالهوةيجعلوالذيالاقتصاديالغربيالتخطيط

والتربو!:ألثقافيالبلألب30

خصوصياتهاوسلبهاالشعوبئقافاتاختراقهوالعولمةالبهشمعىمااق

المئقفينتربطوالتيالحديثةالاتصالووسائلالإعلاموسائلتوظبفخصمن
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االكاصدةالغعريةاهباتافي

فشمودآخر.شيءأيعنالعقلتصرفآليةبصورةابيهاينشدونمحدودةبدائرة

العقلتشلقدوالتيالمعلوماتيةالتقنيةالحلولواعتمادجانبمنالنفعيةبذلك

.الفكريوالتطور

فيالكلمةصاحبةهىصارتالتي،الهيمنةبيدهاالتيالدولأنكما

للتربيةمعينوتخطيطالئقافةمننوعبفرضبدأتوالإسلاعيةالعربيةالأقطار

مناوأةلأىموقفالنشاطاتهمؤيدابالغربوالإسلاميالعربيالعالميربط،والتعلم

والتربوىوالئقافيوالتقنيوالسياسيالاجتماعيللتطبيعساعياالعالميةللصهيونبة

اللغةلتقويضالغربيةالئقافاتتروجفإنهاالعربيةللأمةوبالنسبة.إسرائيلمع

الجدبدالمعلوماتنظاميعتمدهاالت!اللغاتوإحائلالاتصالوسائلعبرالعربية

للشعوبوالقيميةالأدبيةالإبداعاتتطويقطريقعنالعولمةنتاجهووالذى

التيالمئقفينخبراتوتقليلوالوطنيةثقافاتهاتهمي!قثمومنوالصغيرةالمجزأة

بالدرجةالمئقفيعتمدلاآليأللقياالخبرةوجعل،الغربيةالاتصالبأجهزةتتصل

الثقافية.القدراتتضعفآليةمسألةالخبرةجعلبل.الأولى

والتراثيةالروحبةالروابطإلغاءعلىالعولمةتعمللدينىألجلألبوفى

والحضاريالشخصيتكوينهامنجزءاالدينتعدالتيللأمموالتاريخية

مسألةالأمملهذهالإنسانيةالمسيرةإلغاءيصبحوبالتاليوالانسانيوالاجتماعى

واقعية.

الدولفيوالدعايةالإعلاموسائلشميرالعولمةفإنالإعلأهىالجلألبوفي

جنورهعنآنذاكفيسلخهاتخطيطاتهاوفقالجارفالسيلهذاتحتتنطويالتي

الفضاءعلىالسيطرةتمتفإذاالأممهويةبمل!لورلهوالإعلاموأخلاقها،وتراثها

الغربىالإعلاملعبوقد.التحكموسائلفيهاسهلتمالدولةالاعلاميالعالمي

ستساعدذلكفيدورأالصغبرةالدولومساندةمساعدةباسمشمندهالتيوالأموال

العولمة.لنظامأهدافمنتقدمماكلتحقيقعلى
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االكاصرةالفعريةا!راهبفي

للدولالعلميالتقدمتمنعالمهيمنةالدولكانتفقدالطمىالجلألبفيأما

أصبحتوالتيالعولمةظهوروبعدالغربىبالإنتاجإغراقهاأجلمنالصغيرة

علىالدولهذهيشجعالغربباتفقدطوعأالإنتاجفلكلللقيجاهزةفيهاالأسواق

هويةمنتحملهعماالدولهذهسلخلغرضأبعادهابكلالعلميةالتقنباتاستخدام

نفسهافرضثالتيللعولمةمجابهةإلىيؤدىقدوالذيالمشرفبالماضيللصقها

الئقنياثاستخدامولكن.مضادةتقنيةلمجابهةإمكانيةودونبعنفالشرقعلى

وإنماالاستراتيجيوضعناتقويةإلىيؤدىلابشكلمشروطدولنافيالحديئة

الحاضر.مننستفدولمالماضىأضعناقدفنكون.مرسومفلكفىندورسيجعلنا

ولكن.علميةامكانتصناعيةالغربيةالمنتجاتلترويجخصبةسوقأسنكونبل

نرسمهأنبدلاالذى8المستقبليالمنهاجعلىالخطريأئيهنامنهويةدون

يجعللاوالذىالمعدالعالميالمنهاجفلكفيسيدورالمنهاجذلكأنإذلعالمنا.

المجابهةشكلتأخذأنيجبوالتيالمجابهةإلىيدعوماوهذا.معينةهويةلئقافئنا

لديناوأنهبهوالإيمانالتقنيالئقدمبضرورةقناعةلديناأنطالماوالتربويةالئقافية

جانلا،منالدينيةالهويةلنايحفظالذىتراثناأمبثقافتناسواءالتقنيةللكبخدمما

بفعلتساعدالئيالأخطاءمنبكثيريضللهاالغرببدأالئيحقيقتنايعكسوأن

وتدميرها.طمسهاعلىالغازيةتقنيئه

موحدةنظمعلىكلهالعالملئوحيدحركةظاهرهافيالعولمةفإنوهكذا..

لتسهلإنما،والتربويةوالاجتماعيةوالاقتصاليةالسياسيةالمجالاتمخلالففي

كله.العالمعلى)الأمريكية(الغربيةالهيمنة

فالعالميةكثيرأعنهاتخللفأنهاإلاالعالميةبمظهرظهرتواقفالعولمة

آخرفهيالعولمةوأماالعالميةبرسالتهيتميزوالإسلاممرغوبةإنسانبةصفة

لصالحالعالمشعوباسئعمارأنماطوآخرالغربيةوالليبراليةالرأسماليةأساليب

العالم.فيالأقوى

89

http://www.al-maktabeh.com



.االكاصرةلغعريةابىاتافي

الاحثفاظمعالأخرىالدكلافاتوعلىالعلمعلىالانفتاحثعنيوالعالمية

عالمي.مسئوىإلىبالخصوصيةالارتفاعإلىطموحوهيالأيديولوجيةبالتعدلبة

الصراعمحلوالاقتصادىالئقافيللاختراقوإحل!للأخرنفيفهيالعولمةأما

.االآخرلخصوصيةوإلغاءوالاحتواءللهيمنةإرادةوهىالأيدبولوجي

للعالمالئقفىالتحديمننوعاتتضمنللصلمةالسلبيةالجوألبإن

يلى:بماتتلخصبىوالصالإسلاص

الأمةعفيمدةمنالمسئمدةالئقافيةالهويةعلىعدواناتمئلأنهاأ.

لأنواللاثولةاللاأمةبعالمالناستربطفالعولمة.الكبرىوحضارئها

المعلوماتيالفضاءوأنبهايقومالئيالاستلابعملياتيسهلنلك

طريقتها.علىوالاقتصادوالسياسةالتقافةليوجهلهايسخر

لاوالملذاث،الشهواتفيغارقةئقافةبكونهافتتمل!خطورتهاأما2.

الغايةأنئعتقدبل-الإسلامفيالحالهو-كماالأخلاقبثباتتؤمن

الوسيلة.تبرر

علىسلببأتأئيرأتشكلوأنهاواللامسؤوليةللانفلاتفرصةوالعولمة3.

لثنهواتئقافةلكونهاالإسلا!يةالمجتمعاتفيالسائدةوالأخلاقالقيم

قانونواعثمادالحرالاقتصادعلىتقومالعولمةأنوحيث،وملذات

فئتينوجودإلىالنهايةفيسيؤدىذلكفإن،والطلبالعرض

فوئها،تجدلاالتيالمسحوقةالفئةأولاهما،المجتمعفيمتمايزتين

ئقافةنشرواخيرآالاجتماجمةالعدالةنشريضعفمما،المستبدينوفئة

المجئمعاتكلت!دوالثيالبطالةانتشارعلىساعتقدالاسته!

الضرائب.وزيادةالعمالوش!ريحاستثناءبلا

.33ص،م3002أ-طعمان-الفرقاندار.والعالمالإسلام،الفرحانإسحاقا-
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الصلمة:ايجابيكب.

للعولمةفإنمعينةدولأوبدولةالهبمنةتحصرالتيالعولمةسلبياتورغم

منها:العلماءذكرهافوائدبعض

والمجتمعاثالأممبعضبهاتحلضيكانتعاليةأسوارانهيار10

العولمة.بتياراكشماحهاو

وإنهاءالشيوعيةالشرقممدولمعزولةلمناطقالعولمةاكشماح2.

عزلتها.

الاستثمارمجالاثوتتوعهائلبطريقالأممببنوالخدماثالسلعتنوع3.

الصالراثفتعلاثتآخرإلىبلدمنالأموالرؤوسابيهاتتجهالتي

أيادىفيالسلعوصارتوالاستثماراتالأعمالوتنوعتوالواردات

بعضهم.يسودالذىالشديدالفقررغمالعالمسكانمعظم

بينالعلافاتعلىالغالبالعنصرتصبحوالأفكارالمعلوماتبدأت4.

.الدول

كانتانبعدالجنسياتمتعددةوالمؤسساتالشركاتمعظمأصبحت.ه

بذانها.أقطارعلىحصرأ

)حريةوالديمقراطيةالإنسانلحقوقالدعوةعلىالعولمةساعت6.

الثغلبعلىالحديثةالئقافةوبقدرةوالعلمبالعقلانيةوالإشادةالأفر)د(

التعصبونبذومشكلاث،عوائقمنالإنسانيعترضماكلعلى

بوجهوقوفأالعولمةبوحطالوقوفوأصبحالعرقيأوالقوميأوالديني

الأمور.بعضفىوالتحررالحرية

الهامةالعالميةالمعلوماتعلىالحصولونسهبلالحديثةالتقنيةنشر7.

الحديثة.المعلوماتثورةمنالاستفادةخصمن
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يؤدىمماالعالميةالتجارةحجموزيادةوالعالميالمحليالإنتاجزيادة8.

والانتعاشالعالميالمستوىعلىالاقتصادىالنموفرضإلى

هذهزالتوما،الجودةفىوالتحسنالحروالتنافسالعالميالاقتصادى

التجارةحجموزيادةالاقتصادىالنموانحبثواضحةغيرالاتجاهات

أوالأمريكيةالمتحدةالولاياثبيدمحصورأزالماالإنتاجوزيادة

الشرقثة.الدولوبعضالأوربيةكالدولحولهاللتفالتيالدول

أل!لمة:أهداف

أمرأباتتالنيللعولمةالأهداف!الرئيسةللخبصيمكنتقدمماخل!ومن

يأتي:بماواقعأ

خصوصياته.منوتجريدهالعالمتهجينإلىالعولمةتسعىأ.

)تأمركه(معبنآأنموذجاوتبنيالعالمعلىالهيمنةإرادةالعولمةتعكس2.

ئمومنتوازنهاالصغيرةالدولإفقادلغرضالعالميةالسوقخائلمن

وانقراضها.تفكيكها

التفليدىالاسلتهاضروحوتنمبةالنامبةالدولإضعافإلىتسعى3.

المجتمعاتتمزيقبقصدالمذهبيوالتعصبوالطائفيةللقبيلةكالانتماء

القوميةالهوبةعلىوالقضاءالمجتمعتمزيقبقصدالغربيةغبر

عبرالمعلوماتضخطريقعنالغربيةغيروالديئيةوالوطنية

الحديئة.المتطورةواللثافئةالإعلاميةالتقنيات

بعدالأرضشعوبعلىالغربيالئقافيالأنموذجفرضإلىشمعى4.

وتغيببها.الأرضشعوبثقافةاجتثاث

إلىالمؤدبانوالتسليمالاسشملاملغرضللشرقدائمتحذالعولمةتمل!.ه

مشاركةولابرنامجولاشخصبةدونمنوالالتحاقوالتفككالانحل!

.المسيطرةبالثقافاتايجاببة
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ل!لمة:مقاومة

منها:العولمةأخطاربهانواجهأنلنابمكنأمورجملةهنالك

نبيهوسنةاللهكئابفيثبتتالتيالقاطعةالئوابتعلىالخروجعدمأ.

وعدمبهاإلاموحدأمسلمأالمسلميكونأنيمكنلاوالتي!محمد

والإعلام.والتعلبموالتربيةالئقافةفىبمخالفتهاالسماح

الشامخةوحضارتهاالأمةدينمننابعةعلياأخلاقيةقيمعلىالاتفاق2.

هذهفيالجمبعيرخيالذيالمشتركالحدعلىالأجياللتربىحتى

بذورتبذرالتيالنبيلةالأخلاقإلىفيهاتحتاجوالتىالحرجةالمرحلة

.الواحدةالأمةأبناءبينوالتوددوالتراحمالمحبة

بينوالمرضوالجوعالجهلعلىللقضاءالخططوضععلىالاتفاق3.

مستوىإلىالأمةلإيصالىتنموبةدنيويةخططوهىالواحدةالأمةأبناء

القوية.الأمم

وتضامنالعربووحدةالأمةعقبدةفىالعولمةمواجهةفيالانطلاق4.

السياساتأماممؤحدةوقفةوالوقوفكافةالحباةمجالاتفيالمسلمبن

الغاشمة.العولمئة

الدراساتمراحلكلفيكمنهجوالإسلاميةالعربيةالثقافةتطوير.ه

والإسلامئةالعربيةللمقاومةالأولالرصيديمل!ذلكلأنالتعليمئة

للعولمة.
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يةلوجودا

فيها.والمؤثرةالوجوديةقبلالفلسفات

والوافعة:وألمثالبةالفلاطية

(ام831-ا077)"هيجل"فلسفة

فيالجدليةالحركةعنالموضوعيالمنطقيبالكشفهيجلتفردلقد

إظهارفيالفضللهوكانالسواء.علىوعملياتهابرهنتهاعلىوالتدليلالوجود.

.والإنسانبالطبيعةوعالفاتهالروحأوالعقلأيللوجود،الكليةالوحدةحقيقة

فقدولذلكواقعيموضوعينفسهالوفثفيولكنهعقليمثاليهيجلا!ن

منبهقاملمانسبةوالمعاصرالحديثالفكرفيالحداثةروادمنكبيرأرائدآأعتبر

والتاريخبةوالاجتماعيةالشعوريةالإنسانيةللمواقفواقعيةموضوعبةتحليلات

مستقل.كمذهببالوجوديةبشرتوالتي

وكانالميئافيزيقيا.علىالاعتمادمنبدلأالمنطقبعلميهتمهبجلكان

بحيث(.المطلق)الروحويسميهاللوجودعقليةكليةبوحدةويقولبالجدليؤمن

وحدهللمنطقيمكنالتيوهيجدلهابرهاتمنبرهةفيلهااغترابأالطبيعةتكون

فىالوجودلموضوعاتالمباشرالإحساسمنابتداءعنهايكشفانمطلقكعلم

موضوعيةإلىالعقلذاتيةمنيخرجبهذاوهوجميعأوجدلهاوحركتهاواقعها

هذهتدجممعلىساعدتهقدالعامةهبجلثقافةوكانتالمحسوسةالواقعيةالظواهر

بالمعتقداتالدينيايمانهساعدهكماالعقليجدلهفيعليهاحرصالتيالموضوعية

وجدله.وتجليهتحققه،العقلفيالتناقضجانبتدعيمعلىاللاهوتية

فيلهاتكونبحيثوبرهانهالعقليالجدلعلىتدللالطمنتائجأنوعنده

أوتحققهفىالكليالعقلأي،للروحظواهريةبرهاتوالإنسانيةالإنسانحياة

العقليالحكموخاصةالإنسانيالقولهوالأوحدالحقيقةمجالبأنويعتقد.تجليه

http://www.al-maktabeh.com



االحاصرةلغمريةااهباتافي

،الأحكامشمويةفيالإنسانيةالوساطةمواقفدراسةمنبالتاليبدلاوأنه.كقضيته

مقاميقومأن(المنطق)علماوكانفىفكرتهدعمالذىالأمروالقضايا،

.)الميتافيزيقيا(

متداخلانفهماوحدهمامستقلةدائرةيشكلانلاالموضوعأووالعقل

سيمل!بالفعلالنحوهذاوعلىمترابطةموسوعاتهائظلجدليةبرهاتيصيران

والحضاريةوالئقافيةالاجتماعيةالنظموحياةوالتاربخوالمجتمعالفردحباةهيجل

المثاليةوتبدأ.جدلهبرهاتفىلهتجليأأوالكليللعقلتحقيقأفيهاسيرىوالتي

وهوحي،عاقلكائنالإنسانأنبفعلللوجودالحسيةالمباشرةمنالموضوعية

بلظوروالاجتماعيالشعوريتكوينهأوونظمهاالحياةلناموسخضوعهبفعل

الموقعهذاشؤونفيويتفلسفوعقلهوشعورهنفسهعنويعبرويصير

الموضوعي.

.عندهالعقليالجدلمضمونستكونالتيهيإذنالموضوعيةفالمئالية

عقلية.موضوعيةالمقابلفيأنهاكماالموضوعيالواقعإنهاا

)التناهي(ملتقىبذلكوهوهيجلعندإلهيةطبيعةذووالإنسان

اللاهوئيةوالمعتقداتالأساطيرفينفسهأشغلقدهيجلفإنلذلكو)اللالتاهي(

نلاحظاننالدرجةموضوعيةإنسانيةبفاعليةممزوجةوهيواضحةالعقليةوالغاثية

الوجودية.ومواقعهوتعبيراتهالإنسانوساطةفينفسهيكشفالعقلأنكيف

ونقطةالانطلاقنقطةهيالنهائيةوهيالبدايةهيالإنسانيةالمباشرة

انعكاسوهولنفسهالعقلملاقاةهوكليأفكرأالظاهرالمباشرانعكاسا!نالوصول

الوقتوفيذاتيتهعلىويحافظيوجدذاتهفيهوبحيثالنقيضوجودبسبلايتم

اللامتناهى.المطلقويجادل،نفسه

كجارد(:)كيرعنهقاللقد
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أما)الدين(مستوىفوق)الفلسفة(وضععلىجرؤالذى"الفيلسوفبأنه

((".المسبحية)الفلسفةصورمنمقنعةأصورةبأنهافلسفتهصوروافقدآخرون

انمنهمالبعضوصتورسلبيتهاأوفلسفتهالجابيةفياخرونواختلف

الشيوعبةالنزعاتشتىعنهصدرتالذي"الأصلأوالبدابةكانتفلسفته

.11لإلحاديةاو

عنهوقيلبروشمتانتي"برجوازيمفكرسوىيكن+لمبأنهيقولعنهورأى

عشرالتاسعالقرنينفيالغربيالتفكيرمجرىفىأثرمفكر"أعظمبأنهأيضأ

والعشرين.

فكرية!"عربدةمنأكثريكنلممذهبه3كلبأنفيقولعنهالأخبرالرأيأما

8.العشرينالقرنفىالعلميالفكرتقدمبهاأطاحماسرعان

وتطورأللوعيتاريخأإلاليسالتاريخأنعلىيئصبمذهبهكانلقد

عنهانقولأننسثطيعلاالواعيةغيروالشعوبالتاريخلظوربمثابةوهوللوعي

الوعيفيأنهاويعيأهميتهاويعييعيهامنإلايملكهالافالحريةحزةشعوبأنها

وجوهرالتاربخجوهرالعقللأنالعقلخائلمنإلآيكونلابفاوالوعيبها.

سواء.حدعلىالإنسان

ففال:الناريخبفلسفةيغيهمانوضيحفىجهدآهيجلبذل

الوقائععنالبحثفىالتجريبيالمؤرخيزاحملاالتاريخفيلسوفاقأولأ:

لاالفيلسوفاقبلإليها،وماكالوئائقالئاريخيةوالمادةالمعلوماتوجمعالتاريخية

.الزمانفيالعاقلةالروحلحركةثجليأبوصفهالتاريخيفسرهوإنمابهذا،ينشغل

في-الئاريختدو!وهيمعهاالفلسفةتجلبهاالتيالوحيدةالفكرةا!نثلأليأ:

علىيسيطرالعقلأنتقولوالتيالعقلعنالبسيطةالفكرةهي-هيجلنظر

:يقولعقليآ.مسارأبوصفهأمامنايتمل!العالمتاريخوأن،العالم
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الفرديةوالصورالظواهرمنلهحصرلاعددفىأمامناتتبدىالطبيعة"أن

فىتتبدىالوحدةوهذهالهائلالتنوعهذاوسطوحدةإلىبالحاجةنشعرونحن

فىالعقليشكلماكلهيالكلياتأوع12فالأنواللتوع.وراءالكامنالكليالعنصر

لافهوتدركهأنللحواسيمكنولاالماهيةوهوالحقيقةهوالكليوهذاالطبيعة

".فحسبالعقلأجلمنوفجودهلأنيسمعولايرى

هىبلالإنسانيكالفكرلالكنالفكرمننوعهيهذاعلىبناءفالطبيعة

بالتحجر.أصيبعقلأنها)شلنج(تعبيرحدعلىأواللاواعيالفكرمنفسق

أنهوهامفارقمعالطبيعةجوهرهوكماالتاريخجوهرالعقلإذنثالثأ:

حركةأما.البشرىالعقلهوأعنيبذاتهواععقلهوالتاريخيحكمالذىالعقل

لالكنالطبيعةظواهرفيالكامنالعقلهيلقوانينوفقأتتمفهيالشمسنظام

ىأإليهاينسبأنيمكنالقوانينلهذهوفقأحولهاتدورالتيالكواكبولاالشمس

للابسان.إلايكونلاالذاتيالوعيإذ.الوعىضروبمنضرب

علىفلسفيةأفكارأنقحمأنناالتاريخكجوهربالعقلالقوليعنيلارابعأ:

تطورهكانالعالمفتاريخ.نفسهالتاريخمنمستخلصةنتيجةهذااءنبلالتاريخعلم

حذرلقد.العالملروحالضرورىالعقليالمجرىيشكلالتاريخوأنعقليأمسارأ

اليهودهبجلانتقدلذلكالماضيوثائقفيوحشرهاقبليةأفكاراختراعمنهيجل

كاملةبصيرةومنحهممباشرةمنهتعلموااللهمنمختارشعبأنهميرونالذين

.والروحالطبيعةقوانينبجميعتامةومعرفةوحكمة

ملكةأوالعقلبأنبالقولهبجلسبققداليوناني)انكساجوراسي(وكان

.سقراطواستعارهاالكونتسوسالتيهىالفهم

بهتتصرفلاالكونأنحيثمنالكونيدبرالعقلأنهيجلويرى

اثهبة،العنايةهيعنايةتدبرهوإنماالعرضيةالخارجيةالأسبابولاالمصادفة
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االكاصرةلفكريةااهباتافي

ىأغايئهاتحققالتياللانهائيةللقدرةالمقابلةالحكمةالواقعفىالإلهيةفالعناية

حرية.بكلذاتهيحققالذكطالتفكيرهوفالعقل"العقل"المطلقةالنهائيةالكونغاية

هى:نقاطبئلاثالت!يخلمسارلديهالنركببيةالصورةهيجلويفسر

فإذاالمادةطبيعةعكسلديهوطبيعتها)الروح(ويسميهاالعقلطبيعةأولأ:

تتأثرفالإولى)الحرية(.هي،الروحأوالعقلماهيةفإن)الثقل(المادةماهيةكانت

هذالديهوالحرية.الحريةبواسطةإلاتوجدلاصفاتهافكلالروحأمابالجافبية

منمرحلةوكلمستقلأ(تكونمابقدرحر)فأنتالاستقصأوالذاتيالتعين

ماهيةتؤلفالحريةوان.الحريةلرجاتمنمعينةلرجةلض!التاربخسيرمراحل

.خالرو

عنتصدرالناسأفعالىأنهيجليرىالتازيخ:فيالعقلتحققكيفيةثلأليأ:

هوالتاربخمحركبأناقتناعنابذلكفيكونالخاصةومصالحهموانفعالاتهمحاجاتهم

الفردحاجاتأنشكمنوليسأثرأالسلوكمنابعأكثرفهيالأنانبةالرغباتإشباع

الذىهوالفردحاجاثتحقيقوانتاريخيسلوككلإلىالدافعةهيومصالحه

النينأولئكبأنهمالرجالعظماءهيجلويعرف.التاريخفييحدثأنينبغي

فيها.فعلهيجبماأوالراهنةاللحظةمتطلباتيعرفون

أوخلقأليستفهيالتاريخعنأوالواقععنبعيدأليستهناوالمئالية

منيئطلبهوماموجودهومامعرفةهيوإنماالسماءمنوحيأولافرديآإبداعا

للتاريخ.الداخليةالعقلاطيةيمل!العظيمالرجلأنأىفعل

حينمايتحققالشكلهذاأن)العقل(:الروحفيهتتحققالذىالشكلئالئأ:

وتتجلىالموضوعيالجانبمعالذاتيالجانبأووالموضوعيةالذاتيةالإرادةتتحدر

يجدالتيالواقعيةالحقيقةوحدهافهي)الدولة(.أوالأخلاقيالكلفيالوحدةهذه

كانتهناومن.للكلمشتركهومايعرفانبشرطالخاصةحريتهالفردفيها

فيهاإذ.للحريةالفعليالتحققهيأوالموضوعيةالذاتيةالأخلاقوحدةهيالدولة
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االكاصرةلغعريةااهبا!رفي

عنالوحدةبهذهواعيأبصبحالإنسانيوالعقل.الموضوعيةمرتبةالحريةتبلغ

أشكال:ثائثةطريق

حبنالواعبةالوحدةهذهمنصورةإلىنصلطريقهفعنالدينأولها:

المطلق.بالروحالوعيإلىالمؤمنالإنسانيصل

الموضوعي.والجانبالذاتيالجانبوحدةفيهتتحققالذي،الفنثلأليهما:

الذائيالجانب)بينالائحادهذامنصورةلناتقدمالتيالفلسفةثالثهما:

(.والموضوعالذاثبينأىالموضوعيوالجانب

سبقفماواقعةحقبقةالحاضرأنأيبالحاضر.ينتهيأنبدلاالتاريخا!ن

لأن(المستقبليذكرلا)أيالحاضرعندويتوقفالحاضرفيينتهيالتاريخفي

منفعلأبفعمافهوالتاريخأما.الآمالأوالتنبؤاثمنهوالمستقبلإلىالنظر

وفلسفة.أحداث

وانهتفردهعلىويؤكدالإنسانقيمةمنيعليفلسفيتيارهيوالوجودية

موجه.إلىبحتاجولاواخنباروإرادةوحريةتفكيرصاحب

المتباينةوالأفكارالاتجاهاتمنيمل!التيارهذاأنالمفكرينبعضوبر!

تستطعلموالتنبنبالاضطرابلهذاونظرأ.المعالمواضحةفلسفيةنظريةوليس

والأفكار.العقائدبينمكانهاتاخذأنالآنإلى

الفرديعيشهمماالقلق.الإنسانيللقلقفعلكردظهرتفلسفةوالوجودية

المفهؤمعلىشخصيئمردحالةوهيالد!ولة.منكجزءأمكفردحيائهسواء

حياتيثمومنفلسفى،إطاربشكلانتظمتقدالحالةهذهشيء..لكلالجماعي

..الناسمنلكثير

انتشرثلأنهاعابرأ،ليسمرورأالعشرينالقرنإنسانفىالوجوديةمرث

صبعيدةحباةعاشتفئاتظهرتقدحيثالأفكارمنالكثيرخلكهامنوانتشرت

إطارهاضمنجماعيأوفردىبشكلعاشتوإنما..المعهودةالبشريةالجماعات
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االكاصرةالغحريةاهبا!في

البشرىوال!كلالملبسفيالكثبرة(الموضات)خئلهامنانتشرتئم،الفكرى

أفكارالوجوليةأفكاروصارث..غيرها(واللحىأوالرأسشعرفيلظويلمن

غبرهممنأكثر(الماديون)تبناهاوقد..المجالسكلفيالفكريةالأحاديث

وتبنينحوهااتجهواقدالماركسبينأوالشيوعيينالماديينمنالكثيرأننجدبحيث

والأكثر..فشيئأشيئأوملبسهالشخصيمظهرهعلىالفكرذلكفانعكسأفكارها

بافكارهاأخذتقدوالمسرحياتوالتمئيلياتوالمجلاثالصحففإنفلكمن

..ماتخطيطوراءهاكانبصورةالحياةواقععلىوعكستها

بالقضيةالناسوانشغالللغربالإسلاميةوالتهثيداتالارهابوكان

وظهورمتشنجةإسرائيلبةومواقفانتحاريةلقجيراتمنرافقهاوماالفلسطينية

ظهورئمومن،وتحدياتهبأفكارهوالاجتماعيةالسياسيةالساحةعلىحسينصدام

العالمفي(الإداريوالتغييرالثورةأو)البيروسترويكاوتطوير)غورباتشوف(

واليميناليسارجعلقدوغيرهاالشيشانفيالإسلاميةالحركاتوظهورالشيوعي

وأفكارهاالوجوثيةفاضمحلثالعالمفيالشبابأكثرمعهويشغلينشغلالسياسي

زالتماأفكارهاكانتوا!ن..عصرهاانتهىقد(موضة)كأنهاحتىوممارساتها

إذاأخرىمرةتعودأنويمكنالإنسانيةالفلسفةوفيواتجاهاتهاالتربيةفىمنغرسة

الذىالعالمهذافيثانيةسياسيةقوةظهرتإذاأوالسياسيةالأموراستقرتما

وتوجيهه.بقيادئهأمريكاانفردت

الأفراددفعماهووالاجتماعيالإنسانيالشخصيالقلقكانلقد

السياسيالفكرفياثرهالهاوكان..وسلوكأفكرأالوجوديةاعتناقإلىوالجماعات

أنبعدبنكرهاستعنىوالتيالعالميةالتحررحركاتمنوكذلكجانبمنالعالمي

الفكرية.مرتكزاتهانستعرض
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االكاصرةالفكريةا!راهبفي

كانواقالأولىالعالميةالحرببعدالوجوديالتفكيرعلىالتركيزاشتدلقد

أناليومإنسانيريدالئيالبدائيةوالإنسانيةالأولالإنسانإلىيمتدفكرهاأصل

والمادية.الشيوعيةعالمفيابيهاإيعود

ويلاتجرثوالتيالثانيةالعالميةالحرببدايةفيأفكارهانمتثم

الانسانية.والآلاماليأسفيهمعمقتللإنسانية

أشخاصروادهامنوكان..الغربيةاللببراليةأحضانفيالوجوديةنشأت

كانالأخيرإرأن.سارتربولوجانوهيدجركيركيجاردسوربنمنهم،كثر

بوفواردىسيمونورافقته.الدنياارجاءفياشتهرواالنينروادهامنكببرأرائدآ

.)1(حياتهنهايةحتىالفكريةمسيرتهفي(الشرعيةغير)زوجته

وكانث..مسبقةبصورةالعقلتوجيهإلىتدعوالتىالعقلانيةكانت

فىأورباسادالذىالعقلانيالمذهبعلىفعلردتمل!،مضادةفلسفةالوجودية

واسنبعادالخالقوجودإنكارمعالعدمفكرةلنعمبمدعوةفكانت،اللتوبرعصر

)والأناواللامصولالنزعةعلىالقائمةالفردية(الأنا)فلسفةفصارت.العقللور

إعلاءخصمنحريئهالإنسانبلوغعدمحقيقةتغفلالتي(الأنانيةالفلسفةهي..

منفلسفتهاوانطلقت.المجئمعمصالححسابعلىالفردية(الأناشأن)شانها

.والموضوعالذاتوحدة

.ء.وجوديتينإبىانقسمتقدنفسهاالوجوديةلكن

وسارئر.هيدجريملالهاوالتيالإلحاديةأواللارربنيةالوجوديةهي:الأولى

..ولكنهالزواجرفضلذاآخرلإنسانالانسانجموديةبقايامنالزواجأنيرىسارتربولجانكانأ-

شرعىعقددونولكنبهامتزوجأكاننهاي..بوفوارديسيمونمعحياتهقضىنلكمع

.الزواجعلىوليسالعقدعلىإننفثورته..لعحثتهما
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صرةالصلفعريةالمبادافي

ومن.الكاثوليكيةأحضانفينشاتوقد،بالدبننؤمنوجودبةوالثثية:

.باسبرزوكارلمارسبلغابرييلأعلامها

الذاتىببنفدمجتالإنسانيةالذاتعنالمنفصلبالوجودبطغالموكلتاهما

كمافعلردةكانتاوكلتاهما.والموضوعالذ)توحدةمنفانطلقتوالموضوعي

الماهيةبانتقولكانتالتي(والحديثةالقديمةالعقل)تباراتالعقائنبةعلى..قلنا

للماهبة.سابقأالوجودالوجوديةفجعلتالوجودعلىسابقة

أنمنالتقليدبةالفلسفاتفيعرفلماكاملأرفضأيتضمنالمبدأوهذا

العالمفييولدالإنسانيالكائنأنيرىالمبدأهذاأنأى.الوجودشمبقالماهية

.شيءفيمنهرغبةدونالحباةفيبهويقذف

نقطةتكونأنيجبالذاللةأنمعناهالماهيةيسبقالوجودبأنفالقول

مستقبلنحونفسهيوجهالذىهو،بنفسهيصنعهماغيرشيءلافالإنسان.البداية

ا!ن.المشقبلفيعليهسيكونمانفسهيتخيلأنعلىالقادروحدهوهو،معبن

فإنهلذاحرهووإنما،الكونيالنظاممنجزءأليسالفلسفةهذهفىالإنسان

جميعأ.تصرفائهعنمسؤول

لكن،الإنسانفيالروحيالمظهروهو،الوعيعلىالوجوديةوتؤكد

مواجهةأجلمنجسمهيستعملفالإنسان.للإنسانالجسميالجانبتهملالوجودية

أوخئرأليسوالإنسان.والصنعالخلقأساسالحريةلأن،حروالإنسان،الحياة

المواقفهذهاختيارفينجاحهوبعدالمواقفمنسلسلةهووإنما،ذائهفيشريرأ

إذشريرأ،يكونمابقدرذاتهتحقيقعنعاجزأيكونماوبقلرخيؤأيكونمابقدر

ذاتهاتحققالتيالمسؤولةالحرةبالترببةالأساسفيتقمالوجوديةالتربيةا!ن

ويعاينها.يعابشهاوالتي،الإنسانبهايمرالتيالحياةمواقفخل!

عنهافئعزل.الموضوعيةالضروراثمنسلبيأموقفأالوجودىيقف

ذاتهوعلىحركتهعلىمفروضةقبودبمثابةالضروراتهذهلأنأفرادها
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االكاصرةالنعريةاد!بايخ!

الفردعلىالمفروضةالسلطةضوابطتقليصإلىالوجودىويسعىكما.الإنسانية

مؤثراتبدونأفعالهويحددمصيرهيصنعالذىهوفالإنسانالحدود.أقصىإلى

خارجية.أوغلية

فيالإنسانوجودفييبحثالوجوديةتبارأنإلىالإشارةيجبولكن

ماهيةبمعرفةالوجوديوقيهتمولا..عامبشكلالوجودفيوليسالواقعيةحياته

والأزماتبالمشكلاثالحافلالواقعوجودهفييهتمونوإنماوحقيقتهالإنسان

.والحاجاتوالرغبات

بحياهاالتيالواقعيةحياتهخائلالوجودييننظرفىالانسانماهيةتلشكل

مكانأالشخصيةالحريةفكرةاحتلتلهذا.قبلمنومحددأمقدورأشيئأوليسث

الوجودية.الفلسفةفيرئيسآ

الوجودىانضؤىمهما،العالمىالقلقيبددواأنالوجوديونيتمكنلم

وآثارهالعالميالقلقوطأةفيعانىحيث،الانعزاليةوالنزعةالفرديةفكرتحت

الغربيالمعسكرببنكانتالتي)الباردةالحربفطاك.والاجتماعيةالنفسية

.نوويةواستنفاراتعسكريةوحشوداتتهثيداتمنرافقهاوما(الشرقيوالمعسكر

...استخباراتيةوضغوطاقتصاديةوحصارات

ظلفيوالأغنياءالفقراءبينتشمعبداتالتيالاقتصاديةالهوةهناكا!نئم

الفلسفةوظلت.كبيرةإنسانيةشرائحفيهتهمشتقدحيثالجدبدالعالميالاقتصاد

وبدأت،وتقافيأإعلاميأالنخبويةالمجموعاتصففيومقيمةمتعاليةالوجودبة

دائرةفيوتطورتنشاتكانتوا!نالتاريخيوالتواصلالجذورمقطوعةكأنها

العقلانية،وخاصةالأساسيةالفكريةمحدداتهابكافةتتقيدأندونالغربيةالليبرالية

بالعدميةمنهايئعلقماوخصوصأإليهاالموجهةالفكريةرداتهممنتتمكنولم

عرضهاما.الدبنيةللمعتقداثمناقضةوبت.الموضوعيةالحقائقوتجاهل

الغربية.المجئمعاتداخلحتىالقاسيةللانتقادات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


االكاصرةلفكريةااهباتافي

:والمقفداتاككارأهم

الآتية:بلنقاطللخيصهافيمكنالوجوديةوالمعتقداتالأفكارأهمأما

منطلقأالإنسانويتخذونالإنسانىبالوجودمطلقأالمانأالوجوديةتؤمنأ.

.فكرةلكل

وا!نعدمأكانالانسانقبلوما.الوجودفيشيءأقدمعندهمالإنسان2.

لماهبته.سابقالإنسانوجود

الوسطىالقرونخائلساتالتيالفلسفيةوالنظرباتالأدبانأن3.

.الإنسانمشكلةتحللموالحديثة

الدينيةالقيودعلىالمبنيالماضييطرحأنالإنسانعلىأن4.

بإرادةفتقادالحياةبينماالضميركلهالدين.وأنوالمنطقيةوالاجتماعية

المطلقة.الإنسان

إنسانكلإنما.وتضبطهالإنسانسلوكتوجهثابتةقيمهنالكليس.ه

علىمعيبةأخائثأأوقيمأيفرضأنلأحدوليسيريدمايفعل

الآخربن.

.الإنسانحريةمنكجزءالجنسيةالإباحةشيوع6.

الاجتماعية.بالانطوائيةالوجودىتصرفيتسم7.

الذىالضخماللزاثوعلىالتاريخيالواقععلىتمردأالوجوديةتعتبر8.

الإنسانبة.خلفته

.الإنسانعلى(الدين)الكنيسةتسلطعلىفعلبردةالوجوديةجات9.

أبوابها.منبابأوتعتبربلبالعلمانيةالوجوديةتأثرتأ."

وا!نحتىماهيتهعلىسابقوهوالوجوديةفيالدعوةركنالإنسان11.

موفقة.الوجوديةكانت
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االكاصرةلغعريةااهباتافي

وجودية:شخصيات

:كيركيجاردسورين.أ

ىأالوجوديةلمصطلحالحقيقيبالمعنىالفعليالوجوديةرائدبعتبرالذى

كان،وجودهعنيسألالعالمفيكوجودالإنسانيالواقعفيالفلسفيالبحث

العقليللمنطقالحاسمالردوهوالفرديةالشخصيةالتجربةفيببحثكيركيجارد

.!لية(وغائبةموضوعيةمقولاتإلىلسعبهالحبةالتجربةبهجرد)الذى

الشخصيةئجربئهمضامينوتحليلالذاتيةبالكتابةمولعأكيركيجاردكان

أسماهماإلىوالعامةالخاصةحياتهوجزئياثخصوصياتهزاويةمنوصلوقد

.(الاختبار)و(البأسأو(الفلق)و(الذانبة)مل!(.الوجودية)المفولات

فيهوزرعثأرهقتهالتيبالخطيئةواعترافاته(الدين)فقدوالدهعنتعلم

الخطيئةبحملمئقلينالآخرينيرىباتدرجةإلىوالحزنوالريبةوالحيرةالشك

خططحسبماكاهنأيصبحولملاهوتيةمدرسةإلىانشبلذلك.ودمهلحمهفي

أوالحياةعقلفيعملمن"هيجل"بدأهمايئممأنقررثمالعالمواعتزللنفسه

ثمومنوبحوثهكناباتهمحورليكونالإنساننحواتجهوهكذا.العقليةالاهتمامات

فلسفته.

الوعيوالوجود"نفسهيعرفأنيجبالإنسانأنالرأىإلىوخلص

أنيجبالإنسانفإنأخروبمعنى".العالمفىالشخصيةالحياةفيوموجوديئه

واق.نواتهمفبحققونإنسانيينيكونواحتىوخيرؤعقيدةحياةإلىالمعرفةيحيل

السبيلهوالإنسانحياةمنالحيالواقعيالجانبلمعالجةوالكلياتالمجردنبذ

ئحققهفيالفردإنها،المقولاتمقولةهي*الذاتية"وأن.الوجودإلىللوصول

الواعي.

المثالي-والمفكرالوجودعنتعبيرأكبروالعاطفةالحياةذاتهيفالحقبقة

عنه.ويكشفشعورهليحللالعرشيئياتينبذالذىالذاتيالمفكرهو-عنده
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االكاصرةالفكريةبا!ريخ!

فردى3الوجود!وأنالوجوديونهموحدهمالأفرادأنيجدالذاتيوالمفكر

كانهناومنوالموتوالصبرورةبالزمانيتحددوالوجود.الأصبلطابعهفي

مسؤولية.الوجود

وتتم.الحقةذاتهليبلغنفسهيختارأنوعليهأخلاقيمفكرالذاتيوالمفكر

.بالاختيارأىبالقرارالأخالثيالمفكرإنسانية

هو(الفرد)فيهايكونالتيالحركةوهو..الفردىبالجدلدعوتهوأسمى

لنفسه.فردآوليسللجميعفردأفيكون)الجميع(

وتوترآالنفسمعحوارأكونهابفعل،جدليتهكيركيجاردعندوالحقيقة

.والالتزامالمخاطرةعليهتبعث

الوجودسمةوهو.والمخاطرةالقلقبغيريتملا()جدلعندهوالاختيار

فبصيرالفعلحالفيالفكريدركهفعلوالوجود.الاختيارهوالوجوديكونبحبث

عنه.التعبيرإلىسبيللافردىوهو،للفكرموضوعأ

هيدجر:2.

منيصل.الذاتبةالشخصيةالتجربةخصمنليسالوجوددرسوقد

فيكانكيركيجاردعندالحالهيكمامعانبهأوالوجؤدأحوالإلىتحليلاتها

فى(الواعبةالأنا)أىالفردىالوجودمنإبلذاءللوجودفلسفةفييطمعكتاباته

اليومية.حياثها

منللبحثموضوعوهوموجودنفسههوالوجودفيالباحثلأنذلك

.وجودهعنيسألوجود،الوجودعنالسائلأنحيث

هومامعحتمأيتطابقلاهيدجرفكرفي)الانطولوجي(العامالوجودوأن

العالم.فىاليوميةالحياة)أنا(معتتطابقلاقد(الذاتية)الأناأناىعينى،فردى
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االكاصرةالغعريهلمبا!رفي

متغايرينوجودبن(الزائفو)الوجودالأصبل()الوجودأنوقرر

اختبارهيو)الأصالة(الاخرينمعوتعاملوحواروجودو)الآنية(.منمايزين

ذاتها.أماممنالآنيةهروبهوو)الزيف(لذاتهاالذات

السقوطلأن)السقوط(.غيرهوهيدجرعندو)الاغتراب(و)الضياع(

موقعفيالعيشعلىمجبرةوهوإرادتهابدونالعالمفىملقاة)الآنية(بأنشعور

الذاتية.لإمكانياتهاالآنيةفقدانهو)الضياع(بينماوجودها.عنمسؤولةلكنهاما

أصالتها.بغايرحركة،الذاتإلىالذاتمنحركةو)الاغتراب(

فيه.موجود(العدم)انأي(زماني)عنده(الجود)و

وهو.عليهالتغلبإلىسبيلولا(الموت)يعنيعنده(المستقبلو)

.(تعدبم)إمكانية

.الاختيارتكشفالمسؤولةالإنسانيةوالوجودية

فإمكانية.لهامطلقةحريةلاولكننفسهاتختارأنعليها(الآنيةو)

انطلاقفهو(العلو)عندهالوجوديةالجدليةمظاهرومن.محدودةعندهاالاختيار

.نظامبدونوجودوهوللذاثوتجاوزوإسقاطومحاصرة

ىأ(سلب)والوجودعلىقدرةفاعليةأى..(انطلاق)هو()العلو

له.جديدإسقاطأى(محاصرة)وإمكانياتهاوللذاتنفي

الوجودية.بالفلسفةالمؤمنةالمدرسةأعلاممنهيدجرويعتبر

سارتر:لمولحان3.

للتغييرالمؤيدينعصرفيالتحرربنمجموعةمعسارترتصنيفيمكن

انحطاطعصرلأنهالبرجوازيةعصرمواجهةدعاةمنإنه،والسياسىالاجتماعي

للقيموالمختزنةالمسيطرةالأيديولوجيامكافحةدعاةومن،وهزيمةوانسحاق

هما:بوسبلنينالإيدبولوجبايواجه-سارترعند-الواعيفالملثف،اللقليدية

باستمرارالذاتيالنقدممارسة.
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االكاصرةالفعريهاهبادافي

مطالبها.فيالمحرومةالطبقاتومشاركة.

ذلك-المجئمعوفيداخلهفي-بوعيالمدركالانسانهووالمئقف

،المسيطرةوالإيديولوجبا(للتطبيق)القابلةالعمليةالحقيقةعنالبحثبينالتعارض

.والهروبالصمتعنالأقلاعإلىالكاتبدعامابمل!رفضآخربتعبير

فيرأيهعنمرةذاتسئلوقدالوجوديالاتجاهفياثحادسارتروبمل!

لا-سارتربعني-أنهإلاموجودأاللهكانا!نبضرنيلا:فأجاباللهوجود

البشرية.الشؤونفىيتدخل(ذلكعناللهتعالى)اللهبأنيعتقد

الفيلسوفةمعوعاش..الزواجومنهاالاجتماعبةالعائثاثسارترويرفض

..عليهابعقدلمأنهإلآالأزواجعيشةواحدببتفيبوفواردىسيمونالوجودبة

تمارسالعادةوهذه..لنفسهيرأةاختياروليس(العقد)يكرهأنهسلوكهمنفتبين

يستغربالأمريكيأوالأوروبيا!نبل..وأمريكاأورباشعوبأكثريةمنالآن

سارترويمل!عندهممعنىلهايجدونولاالعفةيلتزمونوهمالمسلمينرؤيةمن

الوجودية.للفلسفةالملحدةالمدرسة

ملرآخرينوجوديبنفلاسفةعندالدبنبةأوالاعتيادبةالحياةمعانىولدمدم

رواياتهم.فيبالحشرةالإنسانبشبهونبحيئا(ولسونكولن)و)فرانزكافكا(

لاغالبيتهملأنأخرجانبمنلحياتهممعنىولاجانبمنسحقهميسهلحيث

لاأكئرهمأنحيث.معنىبلاحياتهميجعلممامماتهمبعدلحياتهمأثرأيتركون

ذاته.بحفق

ينشرونهابرواباتفلسفتهمتصويرإلىالوجوديينالفلاسفةمعظمويتجه

كتاباتمنالفلسفةلتنصرفوتصرفاتهاالحيةبالشخصياتالأفكارتتجسدحيث

اعتيادبة.إنسانيةبتصرفاتبلضرفونبشخوصيتص!حيتجسبمإلىنظريةجافة

يتببنحيث(اللامعقول)منهاالوجوديةللفظةبديلةجديدةألفاظأبعضهمويستخدم

عالمين:طروحاتهمخائلمن
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االكاصرةلفعريةااهباضافي

الإنسانمنذيتبدللمالذىالروتينيالجامدالعالموهو)المعقول(أحدهما:

.لأولا

والفرليةوالجلبدوالنغييرالرفضفلسفةيمل!والذىو)الائمعفول(:

والذانبة.

بها:والمتأنرةألوجوديةبصالفلسفات

3:"البنيوية

اللغوىالمصطلحعلىوركزت،سارتروجوديةعلىردأالبنيوبةجات

محددةوئنىنظاممنجزءمجردهوفالأنسان.البشربينالعلاقاتنظاملفهم

البنيوية.تقولماعلى

عاملغدوتو!تالأيديولوجيةوالتحليلاتالأيديولوجيا،البنيويةرفضث

اكتشاف.فيدورهعندبلوالاجئماعيةالسياسيةالعلاقاتفيالإكراهعاملأوالقوة

رفضببنهاأهدافجملةتحقيقالرفضهذاخلسمنوأرادتذاتهاالحقيقة

.51الإكرعاملأوبالقوةاقترنتالتيالمركزية

القرنمنالستيناتعقدخائلالوجوديةتراجعإئرالبنيويةالفلسفةجاعت

:هم.فرنسيينمؤلفينأربعةعندجاءماالفلسفةهذهأساسوكان.الماضي

.شتراوسلبفيكلود.أ

.لانورو.2

فوكو.وميشال3.

.لاكانوجاك4.

يلتقونفالأربعة.الفلسفةإليهتنسبالذىالبنيويةرائدهوشلزاوسويعتبر

وهو!!الدالهناكأنفيرون(اللغوية)المفرداتهوواحدمنهجيجذرحول

يدوروالمدلولالدالبينوما(الذهني)المكونوهو"المدلولو"(الصوتي)المكون
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االكاصرةالغمرية!باتافي

أيديولوجياأوفكريةنظريةيولدممااكئرمجددأمنهجأيولدالذيالذهنيالتركبز

معينة.

فيمتميزأسباسيأأوفكريأمذهبآليستإنها.منهجمجردهيفالبنيوية

بمعنىمرئبطةفالبنية.بنيةبلفظمتصلةالتيارهذافيالرئيسةوالفكرة.مضمونه

لكنالبناءفيوظيفةيؤدىركنأوعنصروكلوأركانهعناصرهلهالذكطالبناء

أهميةتئضحولا،أساسبةبعلاقاتالآخرالبعضمعبعضهامرتبطةالوظائفهذه

.الأخرىبالأركانعلافتهضوءفيأىالبناءفيركنأكط

متضافرةظواهرمنمؤلفكلأونسقأنها":بقولهالبنبويةلالاندعرف

(الظاهرة)تكونأنيمكنولاالأخرىللظواهرتابعةفبهاظاهرةكلتكونبحيث

الظواهر"بتلكعلفتهافيإلاعليههىما

فىبضممنظمنسقأو"كلإلىتشبرالبنيويةأنيتببنالتعريفهذاومن

هذهمنعنصرأيفهموأن،الآخرالبعضفيبعضهايؤثرأساسيةعناصرداخله

فيإليهبالنظريفهموإنماالأخرىالعناصرعنمنعزلأابيهبالنظريتملاالعناصر

.الأخرىبالعناصرعالفاتهضوء

عميقوبناءسطحيبناءالنحوفيالتحليلأناللغوياثمجالفيتببنوقد

البنبويالمنهجيستخدمشئراوسفإنالاجتماعيةالعلوممجالفيأما.الكلا!في

تكمنالئيالعميقةأواللاطشعوربةالبنبةبنىوقدالمجالهذافىالعديدةدراساتهفي

ببنللعلافةفهمأيمل!منطقيأعقلانبأنسقأتمل!والتيالمشاهدةالظواهروراء

.أخرىجهةمنالاجتماعيةللظواهرتفسيرأويقدمجهةمنوالئقافةالطبيعة

الطيوية:رائدشتراو!ا

والشموليةالعقلانيةقاعدةعل!+البنبويةالأنثربولوجيا*شتراوسدرس

ووجد.عامبوجهالبشرىالذهنيجربهاالئىبالعملباثالانشغالبمعنىالذهنية

علىالأساطيرونظامالقرابةنظام:محددةنظمبمئابةالأنثروبولوجيةالظواهر
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صرةاالكالفكريةااهباتافي

يشتركالتيالتفكيرطريقةفهمالمنهجهذاخل!منوأراداللغوية*المفرداتقاعدة

وحدتهمإثباتأىوالمكانالزمانعامليعنالنظربصرفالبشربنيكلفيها

يجد،آخربتعببرالمتعددةالئقافيةبخصوصباتهميقرالذيالوقتفىالفكربة

تخضعأنيجبالسياسيوالتنظيمكالتكنولوجياالئقافيةالظواهرغالبيةأنشتراوس

الطبيعية.البيئةخائلمنابكولوجيةأواجتماعيةلضوابط

العقلانيةوببنماالجدلسياقضمنالبنيوىاتجاههشتراوسحددوقد

لاالبشرىالذهنفيالداخليةللضوابططبقأتتطورالثقافاتأنووجدالتجريبية

فقط.الخارجيةللحاجاتاستجابة

فوكو:ميشلى

أو..العامالخطابفيشمتبعدالتيالخارجيةالضوابطعلىفوكوركز

علىقولهيمكنماتحددأنهاأويقالأنيجبمالا..السياسيالخطابتحديدأ

ئحديدشأنهامنالضوابطلالكأنيجدبل،سياسيةنظريةيضعلمأنهمنالرغم

خاطئ.هووماصحيحهوما

الأنظمةفيجليةئبدوفوكوعنهاتحدثالئيهذهالاستبعادقواعداق

مصدركانإذاوكيفوالسياسيالاجتماعيوالقهرالشملطحيثالتوتاليتارية

الدولةأوالوطنعنالدفاعيدعيأمنيجهازأوواحدشخصفيمحددأالاستبعاد

الأمة؟أو

لغويةبلاغةلنايقدممابقدرمتناسقأتفسبرأأوتخلبلأيقدملافوكوكانفإذا

بدونالمعرفةإلىالتوصلأجلمنالغربيالإنسانلإرادةالحديثالتاريخيجدفإنه

تقدمي.مضمون

إنتاجهايتمالقوة.جماعيةأوفرديةإراداتنتاجليستفوكوعندفالقوة

منويتضح.الإكراهبواسطةإنتاجهاينمالحقيقةأنحتىمخلالفةوبأشكالبالإكراه
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االكاصرةالفكريهاداهبافي

طائفيأودينيمعتقدبأىخطابهيربطلمأنهإذ،الماركسيةفوكونشأةالمنهجهذا

المباشر.غيرالللميحأسلوبواستعمل

بديللهايوجدأندونانحدارنحو-فوكوعندالغربيةالحضارةا!ن

محلالتكنولوجياإحل!ظاهرةعلىالضوءشمليطفيوأهميةدورولفوكو

الضاغطة.المركزيةهذهومواجهأالسلطةمنمحذرأ،المسبطرةالأيليولوجبا

:بارترولان

شخصفيوحدةأومتكاملقدربوجوديؤمنلاسارترعكسعلىوبارت

تقومفلسفتهوأنومتعددمتقطعهوماكليؤيدبلبالوحدةيؤمنفهو.الإنسان

.كثرةأوتعدديةوتصبحالفردوحدةتتفككحيثالتحللعلى

:حانجائه

الأفرادرغباتأنيجدلفرويدالنفسيالتحلبلعلىالمستندالفرويدي

رفضوقدالمجموعمستوىوعلى(الأنا)مستوىعلىتتفاعلوإراداتهم

الأيديولوجي.والتحلبلالأيديولوجيا

الكلاشيكبةالليبراليةخارجدورهامنشبئأالعقائنيةإلىأعادتالبنيويةا!ن

جانبأالماركسيةكشفتالتيالبرجوازيةيناهضونفالبنيويون،القديمةالليبراليةأو

والاجتماعية.الاقتصادىاستغلكهامنواسعأ

)الأنا(.فلسفةويناهضونالفرديةمواجهةفييقفونفالبنيويون

الإنسانلأنالماركسيونيفعلكمامالياتفسيراالتاريخيفسرونلاوهم

لاهوتيةنظرةوفقبشريأكائنأليسأنهأى.مستقرشكلمنأكئرليسفيهاالفرد

خرجتالتيالبنيويةفإنذلكومع.محددةوئنىنظاممنجزءهومابقدرتقليدية

البنيوية،بعدماشممىفترةأعقبتهالذا،غامضةبقيث،سارتروجوديةعلى

فلسفتها.علىخرجالذيالبنيويدريداجاكقادها
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!ححص!حى

جماثيةلبراا

عحىعى
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االكاصرةالفمريةاهبا!مرفي

(1)جمائيةالبرا

البراجملالية:تويف

ومنالعملتعنىيونانيةلفظةمنمشتقةالبراجماتيةأوبراجماتزملفظةا!ن

واقتفاءبئتبعفكرةكلتفسيرمحاولةفهي."عملي"و"مزاولة"كلمتاتؤخذالعمل

الآئارلهذهالكليةللمعانيوتصورنافإدراكنا.حدةعلىكلأالعمليةنتائجهاأثر

الشيءأوللموضوعتصورناكلعندئذهو،بعيدةأممباشرةأكانتسواءوالنتائج

الإطلاق.علىالجابيمغزئأوأهميةلهالتصورهذادامما

الولاياث.عالميةدولةلأكبرسياسيأإتجاهأالبراغماليةتضمنتوقد

نريدإنهاقلبل..العالمعلىالاتجاههذاتفرضأنتحاولالتيالأمريكيةالمتحدة

ناوالحقيقة.العالمشعوبعلىالأمريكبةالمتحدةالولاياتفىتجربتهفرض

قبولعلىيشجعبهاالقائمالسباسيوالنظامالأمريكيةالمتحدةالولاياتشعبطبيعة

عشراتقبلهاجربتممنأخرىبلدانفىالتجربةانتظارلكن،البراجماتيةالفلسفة

-الشعوبتلكمعتقداتأنعلمناماإذاخاصةفيهالتجحأنيمكنلا،الاتجاهات

منمعبنةأفكارلتطبيقتجاربحقلتكونأنترفض-الإسلاميةوخاصة

..تامأرفضأ"الوسيلةتبررالغاية"فكرةترفضالشعوبهذهلأن،الديمقراطية

يجعلهالاالشعوبهذهتعيشهالذيالروحيالعالمفإنآخرجانبومن،جانبمن

تؤمنشرعيةأحكامأيوقفأنيمكنلافشلهاوشيءنجاحلأن..الفكرةهذهتقبل

.الأهواءحسببهاالتلاعبيمكنلاوأنهمنزلةبأنهاالشعوبهذه

الإسلاميالعالمفيوالاجتماعيةالسياسيةالتجاربتكونأنإذنيمكنفلا

أنأى..الوافعارضعلىمالفكرةالمتحققةللنتائجقياسفلسفةعلىقائمة

قدالبراغماتيةانرأىفقدالبراغماتيةموضوعلخصمنانجحهوحسينالسيدعدنانالدكتورلعلأ-

والدولة.والمجتمعالإنسانبشؤونمعنيةعامةفلسفةبلورةإلى(فكارمجموعةكونهامجردتجاوزت
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بنتائجالواقعأرضعلىتتحققالتيالأفكارئطبيقإلىشمعىكانتإذاالبراجمالئة

علىوسابقةموجودةالسماويةأفكارهاتكونالشرقيةالشعوبفإن..الجابية

التطبيقاتأثبئتهماوهذا،الأحوالكلفيالواقععلىللتطبيقلضلح..التجربة

..ومرحلةومكانزمانلكلالإسلاملأنمرحلةكلوفيالزمنمرعلى

علىنتائجمنتحققهمابمقدارفكرةأيةلقيا!فلسفةهىالبراجماتيةاق

تقوموالتي"الذرائعية!وهيبهابعرفآخراسملهاالفلسفةوهذه..الواقعأرض

خلرمنعلبهايحصلأنالفردياملالتيالعمليةالنتائجإلىالنظرأساسعلى

(4191-9831)س!حعأ?.حبيرستشارلزفلسفةولالكأفكاره

:بأنتلالخصوالتي

ارضعلىللتحقيقالقابلةأيالمفيدةالفكرةللكهى،الصحيحة)الفكرة

(.اقعالو

فلاطسفةهنالكظهربل..وحده(بيرس)علىالبراجماتيةامريقئصرولم

جون)و(جيمسولبام)منهمبراجماتيونوتربيونواجتماعيوناقتصاديون

:بأنللخبصهايمكنبيرسبآراءشبيههآراءلهموكانت،غيرهماو(ديوي

وحقبقئها،معناهاإلىتوصلناالئيهيفكرةأيعلىالمترتبة)النتائج

.(الحقيقةعلىتدلنابأنكفيلهالعمليةوالممارسة

عنمنعزلةتكونوالتيالمجردةالحقائقأما،العمليةالحقبقةهيلالك

.المئالياتأوالتمنياتمننوعرأيهمفيفهيالواقع

،الخاممئنوعاتهاكلفيالحقائقيحبمنيعني"فالبراجماتى"هذاوعلى

بالتماسك،بالتمببز،بالتخصيص،بالوفائعيقرتجريبي،المراسصعبفهو

اسمعندهوالحقيقة.يعممثمخاصةمعينةحالاثفيتعملوهىالحقيقةوبلاحظ

.الخبرةفيالمحددةالعاملةالقبمأنواعلكلتصنيفي

128

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


االكاصرةلفكريةااهباتافي

إذاوعماوالمكانالزمانعامليعنالنظربصرفعامةمبادئأرست(الإسلاهي

والعالثاتالمخلوقوالإنسانبالوجودتتعلقإنها،للابسانمنفعةستحققكانت

للتعاملالوحيدالمعيارهيليستفالمنفعةالمجتمعاتوبينالمجتمعداخلالإنسانية

محسوسة.ماديةغيروقيممعلفداثهناكبل،والظواهرالأشياءمع

النصرانيةالديانتينأن،ذكرهعدنانالدكتورعلىفاتقدشيئأهناكا!ن

فيمجالهااخنتالنظريةهذهاقبل،البراجماتيةالفلسفةبوجهتقفالمواليهودبة

أولرفضهامنهاواحدادينيا"صوتا!نسمعأندونواليهودىالمسيحيالعالمين

لها.مناهضهأفكارمعلمقارنتها

زمانلكليصلحاقتصالبا!نظاما!الإسلامفيأنإلىالتنوبهويجبكما

لأن،للابسانمنفعةسيحققكانإذاالنظربغضأنهفيهللقولمجالولا،ومكان

النتائجإلىالبراجماتيةتنظرفحينللإنسانإلايشرعلموهومنفعةكلهالإسلام

.معا!والنتائجالمقدماتإلىشموليةنظرةالإسلامفإن،والغاياث

الئيالنتائجعنتبحثالبراجمالبةبينما،المطلقعنببحثالدبنيالفكر

(الإنسانمنفعةفيهاالتيالنتائج)أي00.العمليالواقععلىالتطبيقفيتظهر

الأزلي.اللهعلمفيالانسانمنفعةكانت،المحمدبةالرسالةبهنزلتالذىوالمطلق

سواءالفعليةقبمثهالهافنتائجه.نتاثجهلتظهر،ماتطبيقإلىيحتاجلافالإسلام

فيطويلةلوهلةأثبتتهماونلك،التطبيقيالبساطأمالنظرىالبساطعلىأكانت

الإسلامى.الحكم

علىإلاهنا-عدنانالدكتوريعنبهالذكط-المطلقموضوعينطبقولا

علماءقبلمنالأخلاقيةوالديانةالمطلقةبالديانةمصئفهفهي،المسيحبةالدبانة

الديانةفيأوالإسلاميالدينفيالحالهوكمامتعددةأنظمةفيهاوليسالأديان

ولكنالقدبمالعهدفيالتيغبرأخرىتشريعاتالللموديحوىحيثاليهودية

الإسلام.كانظمةشاملةليستاليهوديالنظممجموعة
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االكاصرةلفكريةااهباتافي

حياتنا.فيواقعبةنئائجأدتإذاتكونالبراجماتيةفيالصائبةوالفكرة

لينفهووالخالدةالمجردةللمبادئالمتعصبالمتحمسفيعني3العقلي"أما

.بخالإرادةمؤمن،دبني،تفاؤلي،مثالي،لتصري،بالمبادئيقرتعقلي،العريكة

ويقيني.فردكط،الحرة

يذعنأنبجبتجريدمجردعندهالحقيفةتكونالعقليالمذهبوصاحب

صوابهاتحتمالتيالفكرةفهيالصائبةالفكرةأما.اسمهافكرلمجردالمرء

أخرىعمليةأفكارأهناكأنوجلتالبراجمالتةوالفلسفة.المنطقيةالضرورات

علىنشأثالتي(الأمبريقبة)الفلسفةهناكأنإذالأمريكيالمجتمعفيشمندها

الطبيعية.العلومميدانفىالعمليالاختيارعلىأى(والتجريب)الملاحظة

أنهما:بحيثالفلسفتانفيهفتلتقي

انهماأىالميتافبزيقيأو(المثالي)الأوروبيالفكرعنتتخليان"

المئالية.علىفعلردعنيعبران

خارجتعمبمهوالاختبارىالمنهجئعزيزفىمعاأسهماقد:إنهما

الاجتماعبةالمجالاتإلىوصولا!(المادة)الطبيعيةالعلومنطاق

الإندمبانية.

اسئبعادفي(أ،ولأأ13،لةأ!دتأثحالنفعيةالنظرية)معالبراجماتبةللتقيكما

نتائجهافيمضمونةغيرأوالنتائجواضحةغيرأهدافأجلمنالتضحية

أوالنفععنالدائمالبحثذريعةتحتالإنسانيالاعتباريلغبانهناوهما،الإيجاببة

المحققة.النتيجة

منسيكونفإنهوالنفعيةالأمبريقيةالنظرئينمنالاتفاقاتهذهظلوفي

بها.خاصتفسيرإضفاءأوواضحاتعريفاالبراجماتيهتعريفالصعب

وعددالبراجماتيةبينخلافاتثمةأنحسينالسيدعدنانالدكلؤرويرى

الدينمنهابستثنولم)يقولكماعمومأ،فالأديانالأخلاقيةوالروحيةالقيممن
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نظامأىإنجاحفيالسنينمئاتعبرأوروبافيالكنبسةفشلتلقد

الحروبإلىالإقطاعإلىالعبوديةمنبالانسانتنقلتلأنهاوضعياقتصادي

وضوحهناكيكونأندون،الغفرانصكوكإلى(الداخليةوالخارجبة)الصليبية

فيالإنسانكان،أمريكااكتشافوعند(،البابوية)أيامالإنسانيالوضعفيرؤيا

الأخذعلىمجبروغبر،4اولاالكاثولبكبةالكنيسةسلطانعنبعيدا!امريكا

والئقافيوالسباسيالافتصادىالفكرانفئاحفكانثانيأ،اللثافيةالاقئصاليةبتعاليمها

أنهالبراجماتبةفترىالبابويالكاثولبكيالمسيحيالدينيالفكرعلىالحاسمالردهو

الملموسةالحياةفيقيمةلهاأن(الدينبةأي)اللاهوتبهالأفكارأثبئتإذا

أكثرحدأىإلىأما.الحدهذاإلىنافعهأنهابمعنىصحيحةأفكارفهيالمحسوسة

الئيالأخرىبالحقائقعلاقائهاعلىكللها"يئوقفأمرفنلك،صحيحةهيفلكمن

قيمةلهاأفكارهأنيثبثأنبدلاالدينأننرىوهنا)أيضا!بهاالاعئرافينبغي

.("المنفعة!بمعنىعندهوالقيمة،بهايعترفحتىالبراجماتيعند

أوالأمبريقيةأوالنفعيةعلىأمريكامسيحييقبلمنردانرىلالذلك

إلىتستلدالتيالأفكاركلمعتوافقارأبناذلكمنالعكسعلىبلالبراجمانية

بالأفكارالأخذإلىمضطروهو..جدبدعالمإلىانتم!الذيالانسانلأنالتجربة

النتائجإلىتوصلهالتيالأفكاربجربأنلهبدلاالبابويةالأفكارعنالبعيدة

وهكذا..العمليالواقععلىأيالتطبيقأرضعلىإلاالنتائجتظهرولا..الجيدة

تبررالغاية"نظربةاغناقإلىدفعلناالئىالبراجمانيةالأفكاروتوسعتنمت

."الوسيلة

البراجملألببن:عندالدبمفراطبة

،يحتذىمثالأتكونأنقبلممارسةهيالديمقراطيةأنالبراجمائيونيعنقد

الإيديولوجيات،ويرفضونمثاليديمقراطيسياسينظامبوجوديعئرفونلافهم
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إلىسنإتيكماومحددمعينهدفيحركهاالتي(كالماركسية)والشموليةالكلية

للماركسية.دراستناعندذلكتناول

بالمقارنةالديمقراطيةأن،البراجماتيةالتربيةزعيم"ديوىجون"ويرى

كغايةالتجربةبإخلاصبؤمنالذىالوحبدالنمطهي،الحياةأنماطمنغبرهامع

الديمقراطيةفيبفشلحياتينمطكلأنذلكالعلمإلىالاستنادعلىقالرةوكوسيلة

التجربةتثئتخلكهامنالتيوالتفاعلاتوالمبادلاتالاتصالاتقفصقديكون

هيالديمقراطيةأنوطالما،ذاتهاوتغنيآفاقهاتوسعنفسهالوقتفي.أقدامها

يكمندورهافإن،نهايئهاإلىالتجربةبوصولإلافايئهاتبلغأنيمكنلامهمة

إنسانية.وأكئرحريةأكثرتجربةباستمرارتخلقأنفي

تجشدوأفكرمب!ئجملةإلىحسينالسيد!نانالدكتورخرجوقد

هى:ألبراجماتيةجوهر

الأفكارصحةمدىقياسفيالتجريبيالاختبارىالمنهجاعتماد1.

العملي.للاختبارتخضعلمإذافرضيةمجردهيفكرةفأيةوالنظريات

نتبجةهيوالحقبفةننائجمنتحققهمابمدىتقاسفكرةأىأهميةا!ن20

.مجردةفكرةتكونأنقبلعملية

الأفكارعلىلاالممارسةعلىيقومللديمقراطيةمخللفإطارطرح3.

.ومجردمثاليديمقراطينظاميوجدولابالديمقراطيةالمتعلقةالمثالية

فيالحريةمبدأمنانطلاقأالشموليةأوالكليةالأيديولوجياترفض4.

تعارضت.لنلكالحربةنطاقتوسبعوضرورةالفعليةالممارسة

الماركسية.معالبراجماتبة

الواقعأرضعلىالعلمبةالاخلتاراتتتغيرمابقدرالحقائقتتغبر.ه

والمصلح.الأهدافباختلافمتغبرةفالحقيقة
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العلوموالنظربةالعلومببنأووالحركةالفكربينالفصلعدم6.

بينالفصلرفضوكذلك،المطلقةوالقبمالمعتقداتورفضالنطببقبة

العامة.والمصلحةالخاصةالمصلحة

إطارفيالنفعيةالنظريةتبنيإلىالبراجماتيينالسباسبينمعظماتجاه7.

.المرجوةوالنتائجالمصالحعنبحثهم

ئصلحتىبالتجربةالمرورإلىثحتاجالديمقراطيةتجربةأننرىوهكذا

يكونببنما...معانيهابأبعدوالإنسانبةالحريةتمل!الئيالنهايةلنبيننهابتها

الحاجةدونمانلكأثبثقدالعصورمرعلىلظبيقهيئمالذى-الإسلاميالنظام

العقلإلىالدوربعضتعطيإلطةنصوصعلىبعتمدحيثبالتجربةالمرورإلى

البشر.يحئاجهامعبنةظروففيالاجتهادىالإنساني
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!سى-!سسى

الرأيعمالية

--عى
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أسماليةلرا

للرأسمالبة:زومهارتنصبف

منوالمغامرةالمشروعروحمنتركيبأنهارأيهفىالرأسماليةتعتبر

يعقدثم،أخرىجهةمنوبالعقليةبالحسابتتميزالتيالبرجوازيةوالروحجهة

النشاطإلىينظركانوالذىرأسماليأيكونأنقبلالطبيعيالإنسانبينمقارنة

الرأسماليالإنسانوبينفحسبالطبيعيةحاجاتهلإشباعوسيلةباعتبارهالاقتصادى

وتحقيقالأموالرؤوسجمعفييرىفهوالطبيعيالإنسانجذوراقلالعالذي

لهذهالحياةهذهفيشيءكلويخضعالاقتصاديللنشاطالمسبطرالباعثالأرباح

الغاية.

لها:ماركسنصبف

أنواعهابمخللفالإنتاجأموالالأقليةفيهتتملكنظامهيالرأسماليةإن

الرأسماليونأيالأولىالطبقةأفرادويقوم،عملهاقوةسوىالأغلبيةتتملكلابينما

تشترىكمامعلومأجرنظيرالبروليتارياأىالثانيةالطبقةأفرادعملقوةبشراء

للرأسماليينعملهاقوةبيعإلىالبروليتارياوتضطر،السلعمنأخرىسلعةأي

النظامفيالانتاجيالنشاطيقوموهكذا،الوحيدرزقهامصدرهىالقوةهذهلأن

البروليتاريا.طبقةأكتافعلىالرأسمالى

هوبسون:تصيف

أوالعملصاحببواسطةواسعنطاقعلىالعملتنظيمبأنهايعرفها

لهيسمحالمتراكمةالثروةمنمقدارأيمللكالأعمالأصحابمنمجموعة

منقدراكبرإنتاجقصدوذلكالعملواستئجارالأوليةالموادعلىبالحصول

أكثر.أرباحتحقيقوبالتالي،الثروة
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جامع:احمدلدكتورنصيف

هوفردقيامأساسعلىالمجتمعفيالاقتصادىالنشاطتنظيمبأنهايعرفها

بينبالتأليفالرأسمالبةالشركاتهيمجتمعينالأفرادمنمجموعةأوالرأسمالي

العمالوقوةيشترونهاالتيالأوليةوالموادلهمالمملوكةالإنتاجبةالأموالرؤوس

مقدارتحقيقاجلمنوفلك،الصناعيالمشروعهومشروعشكلفيالمستأجرة

.)1(لأنفسهمبهايحتفظونأرباحعلىالحصولمنيمكتهمالثروةمندائمأمتزابد

:المودوديالأمحىأبوت!يف

حقولايكشبلماالوحيدالمالكهوالفردا!نصريحةبكلماتأنهايعرفها

وسائلمنيحتكرأنحقهومنويرضىيشاءماوفقيتصرفأنولهلغبرهفيه

علبهتعودالئيالوجوهفيإلايصرفهاألاولهيدهاببهتصلماكلالإنتاج

.)2(بالمنفعة

:ا!يانافىالميسرةالموسوعةفىجاءكماالرأسماليةت!يف

علىيقوموسياسيةاجئماعيةفلسفةذواقتصادكطنظامهيالرأسماليةا!ن

.)3(الحربةمفهومفيمتوسعأ،عليهاوالمحافظةالفرديةالملكيةتنميةأساس

الرأسمالى:النظامبدابة

فدفنجدهاالنظامتكوينعواملفيهبدأتالذىالوقتنحددأنأردناإذا

النظاماكتمالوقتأماعشر.السادسالقرنبدايةفىوتتبلورتتجمعبدأت

)"(.عشرالثامنالقرنمنالثانيالنصففيفسنجدهالرأسمالى

.المعارفراد0.67هصجاصعاحمدد.،الناشنةالرأسماليةا-

.11صالمودود!طالأعلىأبواالمعاصرةوالنظمالاسلامبينالاقتصادأسس2-

الثانيةالطبعة231صالمعاصرةوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسعة3-

.31صالناشنةالرأسمالية4-
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االكاصرةلفكريةااهبا!مرفي

مراحل:ثلاثفىالرأسماليةمرتوقد

عشرالثامنالقرنمنتصفمنذوتبدأ:النالئ!ئة-الرأسماليةالأولىالمرحلة

.0188عامحواليعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعحتىوش!ئمر

التاسعالقرنمنالأخيرالربعمنذوتبدأ:التوسعةلرأسماليةالثلألية-المرحلة

العشرين.القرنمنالثلاثيناتبدايةفيوتنتهيعشر

القرنمنالثلاثيناتأولمنذوتبدأ:المئطورةيوأسمالية-الثالئةالمرحلة

)1(.الحاضروقتناحتىزالتوماالعشرين

الرأسمالىالنظاموراءالتاريخيةالمؤثرات

:ا!طاعنظام

بلادانقسمتللميلادالخامسالقرنفيالرمانيةالإمبراطوريةانهارفبعد

أذهانفيبقيولكنمتعددةجغرافيةوأقطارصغيرهودولقطعإلىأوروبا

الرؤساءعليهاستولىقطركلوفيالرومانيللقانوناثرأوروبارجالات

:النظامهذاخصائصومنأوروبافىالإقطاعيةنظامبدأوهكذا،والإقطاعيون

القوةواختصثمكانئهوعلوالإنسانلغلبةأساساالأرضحيازةئقربره

الجزءفلكفيالأمنعلىبحافظونبالنينالدائمةوالحقوقوالسبادةوالسلطة

الطبقي.التقسيمالمجتمعفيتأصلوهكذا

الزمنذلكفيأوروبافيالعهدحديثةكانتحيث:المسيحيةالكنيسة

مننشأماوكلدينيبمستندلزودهوظلتالإقطاعيالنظامإلىالمساعدةيدفمدت

قضتالإقطاعيةنظامفيخاصبشكلوالاقتصادالاجتماعونظاموالفلسفةالأدب

وضعه.الذيهواللهأنالكنسية

113صالسابقالمصدر-أ
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االكاصرةالغكرية!باتافي

البص:حركة

فحكمأوروبافيالجمودعرىتفككأناستطاعتالتيالحركةوهى

هبأتآخرجانبمنالمتتابعةالصليبيةوالحروبجانبمنأسبانيافىالمسلمين

القرنينبينماالفترةكانت.الأخرىالبلادفىالاتصالفرصةالغربلأهل

منالجديدالعصرإلىالمئوسطالعصرمنانتقالفلزةعشروالسادسعشرالرابع

الغربيةالحياةنواحيمنناحيةكلالزمانذلكفيانتعشتحيث،أوروباتاريخ

همالحركةهذهروادوكان،الخارجمناليهمتردكانتالتيالمؤثراتجراءمن

سكنوالأنهم"والصناعاتالحرفوأصحابوالمرابونالتجار"البرجوازيون

كانثالتىوالاجتماعيةوالدينبةالفكريةالقيودولكنالخارجمعوالضلواالمدن

وتقدمهمهؤلاءنهوضسبيلفيعقبةأصبحتالكنيسةمنبدعمالبلادفىقائمه

ميالينكلفيشاملةحربوهؤلاءهؤلاءبينأصبحتهناومنمج!كلفي

الصغيرةالإقطاعياتبدأتأنإلىعشرالسادسالقرنفيالأمرآلحتىالحياة

النفوسعلىالكنيسةسلطانضعفحتىالكبيرةالولاياتإلىوتنضمتنقرض

الكنيسةغلبةانكسارتمحتىمستقلةقوميةكنائسلأنفسهاتؤلمس!الشعوبوبدأت

قدالقدبمالنظامكانمماتتحررالبرجوازيينطبقةوظلت،المشتركةوالإقطاعيين

التقليدبة.الاجتماعيةالعقباتعليهألقى

الطبيد!بن""الحريةمذهب

والتسامحالحريةإلىالناسيدعونالمذهبهذاشعاررفعواوالذين

استعملتقدالكنيسةأنرأتالتي.الحياةشعبمنشعبةكلفيالصدرورحابة

الشنيعةوالامتيازاتالباطلةالعقائدعنمدافعتهاسبيلفيوالأخلاقوالديناللهاسم

والعنادالغلوبهاأفضىقدأخرىجهةومن،والعنفالقهرعلىالقائمةوالحقوق

الأخلاقمنالديانةفيكانماوالمسامحةالحريةباسمتزعزعجعلتأنإلى

بها.المسلموالحقائق
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االكاصرةلغحهيةااهبا!مرفي

الصناعي:الالقلا-

الذيالانقلابقيالمباشرالسببعشرالثامنالقرنفيالآلةلاختراعكان

الانقلابهذافتحهمااستغصإلىالطوائفاقربالبرجوازيينطبقةوكانتحث

بعدفيمااشتهرنظامأوأقامواوالسلطةوالنفوذوالرفاهيةالرقيأبوابمنالجديد

والمصانعالمعاملالنظامهذاتحتأقيمتحيث"الجديدالرأسماليالنظام"باسم

الذهابإلىفاضطرواالسبلبهموضاقتالقديمةالحرفأهلصناعاثوانقضت

.الكبيرةالمصانعهذهأصحابلدىكأجراءليعملواالمدنإلى

ألحدبث:العصرفىوالنجددالحريةمذهب

فيالديمقراطبةروحيفتحوأخذجديدمنالمذهبهذاأصحابنهض

التحرروروحوالأخلاقوالأبوالاجتماعالمدنيةفيالفرديةوروحالسياسة

والشمامحالحريةإلىالناسيدعونالمذهبهذاشعاررفعوا.والذينوالتقييد

!اسماسئغلتقدالكنيسةأنرأتالتيالحياةشعبمنشعبةكلفىصدرورحابة

الشنيعةوالامتبازاتالباطلةالعقائدعنمدافعئهاسبيلفيوالأخلاقوالدينالله

والعنادالغلوبهاأفضىفقدأخرىجهةومن.والعنفالقهرعلىالقائمةوالحقوق

الأخلاقمنالدينفيكانماوالشمامحالحريةبامممتزعزعجعلتأنإلى

فىتتدخلألاالدولةواجبمنأنالحركةهذهترىوكذلكبها.)1(المسلموالحقائق

النظامولأنالتصرففىالطبيعيةحرياتهمللأفرادتتركوانالاقتصاديةالشؤون

)2(.للناسالعامةالمصلحةتحققالتيالطبيعيةللقوانينيخضعالاقتصادى

الذيلوك()جونمل!الطبيعبةالقوانينهذهأكدواالذينالفلاسفةمنوظهر

فأعلنروسو(جاك)جانجاءثم(عملهثمارمنفرد)لكلالملكيةحقإلبهاأضاف

هناك.وكانالطبيعىالقانونظلفيومشماوبنوأحراراأخياراعاشواالناسأن

.32-93بتصرف.المعاصروالنظمالاسلامبينالاقتصاد(سسا-

.28صاالنبهانفاروقمحمدد.االاسلاميالاقتصاديالتشريعفيالجماعيالانجاه2-
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ا!مكاصرةالغعريةاهبا!تفي

الذىديكارتمل!الكنيسةسيطرةمنالفرديخلصواأنحاولواالذينالفلاسفةمن

()1(موجودفأناأفكرأنا)ويقولالفردهوالمعرفةأساسأنبقرر

الثوازنئحقبقتكفلالتيالاقتصادبةالحريةبسياسيةالحرالمذهبويأخذ

الحرية.هذهنلبجةتحدثالتيالمشكلاتجميعوحلالمجتمعفي

المذهبهذاعندالدولةوظبفة

ألاوعليهاالخاصةالملكيةحمايةعلىهؤلاءعندالدولةعملاقتصر

للفوضىالاقئصاديعزضسوفتدخلهالأنالاقتصاديالنشاطفيتتدخل

.)2(رأيهمحسبالتوازنوعدموالاختائل

لتحقيقالكاملةالحريةالفردإعطاءإلىالفردىالمذهبيدعووباختصار

وكانالافتصادرجالبينعشرالثامنالقرنخل!وانلشرلهالمنفعةمنقدراكبر

)3(.فرنسافيوالفيزيوقراطيونبريطانيافىسميثآدمبهنادىمنأول

وافنصكية:وعلمبةاخلافبةأسسعلىالفرديالمذهبويفوم

الأخلافى:الأساس

استعم!منليئمكنحرأالفرديتركأنيجبانهالأخلاقعلماءيرى

مواهبهعلىويقضيالفردنشاطمنيحدالدولةتدخللأنالطبيعيةقواهجميع

:ا!تصاديالأساس

قدراكبريحققأنللإنسانتتيحالفرديةالنظريةأنالاقتصادعلماءيرى

الاستثمارزيادةإلىيؤديوهذا،بالمشاريعأموالهاستثمارنليجةالربحمنممكن

البلاد.في

.55صالسابقالمصدرأ-

.66صالسابقالمصدر2-

.3صالمعاصروالنظمالاسلأمبينالاقتصادأسس3-
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االكاصرةلفكريةااهبا!رفي

الطمى:الأساس

يكونأنيصلحالذى(للأصلح)البقاءبمبدأالأخذعلىالإحساسهذابعتمد

01جيدبشكلالمبدأهذاتحققالفرديةوالنظريةالمجتمعلحياةعامأقانونأ

الجديد:الحرالاقتصادملهادئ

الشخصية:الملكيةفىالفردحق

التيالأدواثيشملبلأدواتمنالفرديستعملهمافىينحصرلاهذا

الاستهلاكيةالأشياءمخلالفبهاينتج

والسعى:الحريةحق

إنئاجفييديهمابينيستعملأنفيالتامةالحريةالفردلدىبكونان

الكثير.أوالقليلالثمنفيشاءمتىيبيعهاوانبضائعه

للعمل:الدافعهىالذاتيةالمنفعةكون

الذاتيةمنافعهمفيالأفرادطمعهوالنظامهذافيالانتاجعمليةيدفعالذى

.هذامنخبردافعهناكيكونأنيمكنلاويقولون

.الأفرادلينالمنفسة

)2(.ا!نصاديالنشاطفىالدولةتدخلىم

الرأسمالية:أسس

عاملضررالدولةتمنعهماإلاوالأسالببالطرقبشتىالربحعنالبحث

.كالمخدرات

فيقدراتهإنسانكليستغلحتىالطريقبفتحوذلكالفرديةالملكيةتقديس

الحياةفيالدولةئدخلوعدملنموهااللازمةالقوانينوتوفيروحمايتهاثروتهزيادة

الأمن.وتوطيدالعامالنظاميتطلبهالذيبالقدرإلاالاقتصالية

28.صالاقتصادكطالت!ثمريعفيالجماعىالاتجاها-

بعدها.وما38صالاقتصاديسس2-
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االكاصرةالفمريةاداهبافي

.الأسواقفىوالمزاحمةالمنافسة

والطلبالعرضمتطلباتوفقالحريةهذهوإطلاقالأسعارحريةنظام

وبيعها.)1(البضاعةترويجسبيلفيالمنخفضالسعرقانونواعتماد

الرأسمالية:أشكال

التجارية:الرأسمالية

التاجرأخذإذ،الإقطاعإزالةإئرعشرالسادسالقرنفيظهرتالتي

ببنوسبطابنلكفكانالسوقطلبحسبآخرإلىمكانمنالمنتجاتبنقليقوم

والمستهلك.المنتج

الصناعية:لرأسمالية

التي.البخاريةالآلةوظهورالصناعةتقدمظهورهاعلىساعدالتي

قيامإلىأدىمماأم785ا!يوالمغزلأم077سنةواطجيمساخترعها

وهذهعشرالتاسعالقرنإبانأوروباوفيأولاانجلترافيالصناعيةالثورة

بينأىوالعاملالمالرأسبينالفصلأساسعلىلئقومالصناعيةالرأسمالية

والآلة.الإنسان

الكارنل:نظام

ممابينهافيماالعالمبةالسوقاقشمامعلىالكبيرةالشركاتاتفاقيعنيالذى

هذاانتشروقدتامةبحريةالأهاليوابتزازالأسواقهذهاحتكارفرصةيعطيها

.واليابانألمانيافيالمذهب

الترست:نظام

الإنئاجفيأقدرلتكونالمللافسةالشركاتمنشركةتكوينيعنيوالذى

.)2(السوقعلىوالسيطرة

233.صالأديانفيالميسرةالموسوعةأ-

233.اصالسابقالمصدر2-
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االكاصرةالغكريةاداهبافي

الراسمالبة:نظرفياكنصادبةالمشكلة

الطبيعيةالمواردقلةهيالأساسيةالاقتصاديةالمشكلةأن:الرأسماليةتعتقد

يعيشالتيالأرضكميةفيبزادأنيمكنفلامحدودةالطبيعةلأننظرا"نسبيأ

أنمعفيهاالمخبوءةالمددوعةالطبيعيةالثرواتكميةفيولاالإنسانعليها

الذىالآمروازدهارها،المدنبةلئقدموفقأباطرادتنموللإنسانالحياتيةالحاجات

نلكفبؤدى،كافةالأفرادإلىبالنسبةالحاجاتجملعتلبد4عنعاجزةالطبيعةلجعل

المشكلةذلكعنوتنشأ،حاجاتهمإشباععلىالأفرادبينالتزاحمإلى

الاقتصالية.)1(

الرأسمالية:نظرفىالحاجة

وإنما،للتوزيعالإيجابيةالأدواثمنليستالرأسماليالمجئمعفيالحاجة

الإسلامي،المجتمعفيللورهامعاكسالجابيودورمناقضةصفةذاتأداةهي

الانخفاضيؤدىحتىالتوزيعمننصيبهمانخفضالأفرادعنداشتدتكلمافهي

فانوهكذاوالتوزيعالعملمالعنمنهمكبيرعددانسحابإلىالأمرنهايةفى

فهي،العاملةالقوىمنالمعروضفيوفرةتعنيالرأسمالياللنظامفيالحاجة

.)2(التوزيعأداةولبستالتوزيعمجالمنالفردانسحابتعني

والفبمللدلينالرأسماليةنظرة

تشغلولاتنكرهلافهينفسهوبالوقتبالدينتعترفلاالرأسمالبةا!ن

فإنهاوبالمقابل،الماركسيالمبدأيفعلكماأسسهوهدموملاحقتهبمناقضتهنفسها

فصلتقررولكنها،اليهوالدعوةنشرهوتيسيربخدمتهأوبهبالاعترافمعنيةغير

مادىفلسفيأصلعلىهذاموففهافيتعتمدوهيالحياةشؤونعنالدينمقرراث

علىا!ن:بقولفكرىأساسعلىكذلكتقوموهيللابسانمجردأنفعأالحياةبعتبر

الفكر.دار6.3صاالصدرباقرمحمدااقتصالناأ-

.731السابقالمصدر2-
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االكاصرةلفكريةااهباتافي

الرأىوحريةالعقيدةحريةوهي:الأربعالحرياتإطارفينفسهيضعأنالإنسان

)1(.الملكيةوالحريةالشخصيةوالحرية

أوالقيم)تعلتروالقيمللدينالرأسماليةنظرةعنئرويستريقولكذلك

خدمتهااجلمنالنظاموجدالتيفهيالرأسماليةفيالسوداءالئقوبالتفصيلات

أيةولاوالرديئةالجيدةللتفصيلاترأسماليةنظرياتأيةهنالكليستولكن

يقررثمعليها(السيطرةأوالقيمتغيرفيهاينبغيالتيالكيفيةعنرأسماليةنظريات

موجودغيرعالمكتصميمهوللبشريةالاجتماعيةالجوانبتجاهلأنقائلأ:

البشر.لأجناس

غائبأالفردىالتفضيلئكوينفيالاجتماعىالسياقأننجد:كذلكويقول

والمصالحللعقلانيةالمعقدةالطبيعةتحديدفيالاجتماعيالتنظبمفأهميةتمامأ،

التفضيلاتفتكوين.أحدإليهاينتبهأندونتمرالتفضيلوئكوينوالتحفيزالذاتية

العامةالخدماثعنوالاعلانالدينتعليموالطفللتنشئةثانويأأوأولياهدفااغبر

)2((الرأسماليةبهاتعترفلاالأمورهذه

الرأسمالية:عوب

منوغيرهاالشيوعيةمعوساققدمعلىيقف:وضعينظاما!رأسمالية

للبشر.ارتضاهالذىاللهمنهجعنبعيدأالبشروضعهاالتيالنظم

الذاتبةلمصالحهمتحقيقابالأسواققائئلأفرادأوفرديتحكمحيثالأنلألية:

المجتمع.لحأجةتقديردون

إذاحتىوتخزبنهاالبضائعباحتكارالرأسماليالشخصيقومإذالاحتكار:

الضعفاءالمستهلكينفيهيبتزمضاعفبسعرليبيعهابهانزلالأسواقمنفقدتما

الأولى.الطبعةاللبنانيالكتابدار11،ص،الرافعيمصطفىالدكئورالعصر،ومشكلاتالاسلامأ-

615.ص،حلميالقالرعبدترجمةثرو،ليستر،الرأسماليةمستقبل2-
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االكاصهةلفكريةااهبا!مرفي

بغاءفىالشيوعةتطرفتكماالفردبةألملكيةنضخبمفىالرأسماليةتطرفتلقد

الملكية.هذه

سباقميدانالحياةتجعلالرأسماليةبنيةمنا!ن:والمنافسةالمزاحمة

غابةإلىعندهاالحياةوتتحول،الغلبةإحرازسبيلفيالجميعيللافسإذمسعور

الضعبف.القويفيهايأكل

سلعةالعاملةالأيدىتجعلالرأسماليةأنذلك:العاملةالأبديابتزاز

لأنلحظةكلفيمعرضآالعامليجعلمما؟والطلبالعرضلمفهوميخاضعة

أقل.أجرايأخذممنغيرهبهيستبلل

البروزشديدةوتكونالرأسماليالمجتمعفيمألوفةظاهرهوهى:البطالة

عنالاستغناءإلىالعملصاحبيدفعمماالاستهلنمنأكثرالإنتاجكانإذا

كاهله.لثقلالتيالأبدىهذهفيالزيادة

البحثوبدافعالأوليةالموادعنالبحثبدافعالرأسماليةأنذلكالاستعمار:

والأممالشعوباستعمارغمايىفيتدخلالمنتجاتلشمويقالجديدةالأسواقعن

الشعوباسترقاقعنفضلأوذلكوثقافيا،وسياسيأوفكريأأولأاقتصاديأاستعمارأ

لمصلحتها.فبهاالعاملةالأيديوش!خبر

والحكم.السيلسةفىلدبمفراطيةمبدأعلىيقمدونالرأسمالبون

.ربويأساسعلىيفومالرأسمالىالنظام

عنبعيدآمعهوتتعاملماديكائنأنهعلىالإنسانإلىتنظرالرأسماليةا!ن

.)1(والأخائقبةالروحبةمبوله

.236ص،المعاصرةوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعةا-
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االحاصرةالفكرية!با!مرفي

كسيةلمارا

كسية:المار

القرنمنتصفمنذوالاقتصادىالسياسيالفكرعلىالماركسيةطغت

جديرة،الدوليوالمجتمعالدولةمستوىعلىمتغيراتأوجدتو.عشرالتاسع

بالدراسة.

والتقييم،للنقدوتعرضت.مخللفةوبلغاتكثيرةبدراساتالماركسيةحفلت

نشوئهافيالعالمبة.الظاهرةهذهدراسةفيانفسهمالماركسيونتبارىبل

منكان.لذلكمخلالفةفكريةومذاهبمدارسإلىحولهاانقسمواوأحياناوتطورها

والاقتصاديةالاجتماعيةالدراساتفيثابتاموقفاالماركسيةتحلرأنالطبيجي

منيتبناهوما.للماركسيةالايديولوجىالتحليلعنالنظربصرفهذا.والسياسية

-)1818"ماركس!كارلمؤسسهاإلىالماركسيةوئنسب)1(.ومسلماتفرضيات

1883).

للتاريخ:الماديالتفسير

الفلسفةمنيتجزألاجزءللتاريخالمادىالتفسيرا!ن:المادبونيقول

التاريخفيوالاقتصاديةالاجتماعيةالتشكيلاتدراستهفي.ويبحثالماركسية

علىالأخرىالمراحلبعضعنالتاريخمراحلبعضتمابزويوضح.البشرى

للتاريخالماديالتاريخويدرس.ذاكأوالاقتصاديةالمجتمعهذاظروفضوء

نمووازديادالجغرافيالوسطأوالطبيعةوهي.الماديةالمجتمعحياةشروطكذلك

.الإنتاجأسلوبوهوالأساسيوالعاملالسكان

المجتمعهيئةالنهايةفيتحددالتيهىالماديةالمجتمعلحياةالشروطوهذه

.الخ............والأخلاقيةوالدينيةوالقانونيةالسياسيةوأوضاعهوأفكارهوآراءه

43صحسينالسيدعدنان-د.السياسيالفكرتطورأ-

151

http://www.al-maktabeh.com



االكاصرةالغعريةا!راهبفي

افى:الجغرالوسط

القوةليسولكنه.الماديةالمجتمعلحياةالدائمةالضروريةالشروطاحدهو

قدانهووظيفته.الناسنظاموتعبنالمجتمعهيئةالنهايةفيتحددالتيالسياسية

بصورةيجريوتغيرهالمجتمعتطورلأنوذلكالئطور.سيريبطئأويعجل

وتغيراته.الجغرافىالوسطتطورمنبكثيرأسرع

وكئافتهم:السكاننمو

كانوانأيضاوبنيانهالمجتمعهيئةتحددالتيالأساسيةالقوةيكونلاوهذا

المجتمعفيماديةحباةهناكتكونأنيمكنلالأنهمنهبدلاأمرأالسكانوجود

المجتمع.فيالأفرادمنأدنىحدوجودبدون

الإلتاج:أسلوبهىالمجتمعتطويرفىالسباسيةالقوة

قوىوحدة11التاربخية:الماليةأصحابيعرفهكماهو:الإنتاجوأسلوب

:العلاقاتمننوعينعنالمعبربنالإنتاججانبيوحدة.أىالإنتاجوعالقاتالانتاج

)1(.اابالإنسانالإنسان.وعالثةبالطببعةالانسانعلاقة

المجتمع.وهيئة.الاجتماعيالنظامطابعبحددالذيهوالانتاجوأسلوب

بينوتقدمعليها.سيطرئهمومدىبالطببعةالناسعلافةعنتعبرالإنئاحوقوى

ولا.الإنتاجأدواتعنالناسفصليمكنلالأنهقويةوحدةالإنتاجوأدواتالناس

والمسكنوالملبسكالماكلالناسلحياةالضروريةالحاجاتلإنتاجأسلوبمنبد

الحصولاجلمنها.ومنبدلاالضروريةالحاجاتهذه.الإنتاجوأدواثوالوقود

وهذهالإنثاج.أدواتوجودمنبدلاإنتاجهالأجلوإنتاجها.منبدلاعليها

منواحداجانباتؤلفالعناصرهذهاستخدامها.كيفعةمعرفةمنبدلاالأدوات

السباعي-الدينبدرمراجعةداود،احمدترجمة،.كوخالزونم.كيليف-التاريخيةالماليةا-

.94ص
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االكاصرةلغكريةااهباتافي

والوجودالاجتماعيالوعيببنالعلاقةتبينخاصةفلسفهالتاريخيةفالمادبة

وهذا،والمؤسساتالجدبدةالاجتماعيةالأفكارهوالاجتماعيوالوعي،الاجتماعي

والوجود،ويغيرهفيهيؤثرالاجتماعيوالوجودالاجتماعيللوجودتابعالوعي

وبينوالطبيعةالناسبينالقائمةوالعلافاتالماليةالمجتمعحياةهوالاجتماعي

أنفسهم.

والقوىالاجتماعيالوعيبينالقويةالعلاقةكذلكالتاريخيةالماديةوتبين

وأدواتالإنتاجبة،وخبراتهمالأفرادهمللإنتاجالمحركةالقوىو،للإنتاجالمحركة

الماديةإذن.طورإلىطورمنوتحويلهالمجتمعتطورعلىذلكواثر،العمل

الماديةقوانينالماركسيونطبقفقد،الماركسيةالفلسفةمنيتجزألاجزءالتاريخية

التاريخ.حوادثعلىالديالكتيكبه

الجدلية:بالماديةالتاريخيةالماديةصلة

التاريخيةالماديةبينالقويةبالصلةللتاريخالماديالتفسيرأصحابيعترف

موجزبيانمنلابدعليها،والاستشهادالصلةهذهولتوضيح،الجدليةوالمادية

الجدلية.الماديةلمفهوم

الجدلية:المادية

اللغة:فيلجدل

فللهشددتإذاجدلا-اجدله-الحبلوجدلت"الفلرشدة"منالجدل

)1(.محكمأفتلاوفلالته

جدالأ.ومجادلةجادلهوقدعليها،والقدرةالخصومةفياللددوالجدل

ىأجدلافجدلتهالرجلجادلتويقال،الجدلشدبد:ومجدالومجدلجدلورجل

.الخصامفىأقوىكانإذاجدلورجلغلبته

.301صأاج:العربلسانأ-
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االكاصرةالفعريةاداهبافي

شمتخدم،التيوقواهاالطبيعةأشياءنحوالناسسلوكعنيعبرالذىالإنتاجأسلوب

المادية.الحاجاتلإنتاج

البشريةالناحيةمنالإنتاجعلافاتفهو.الإنتاجلأسلوبالئانيالجانبأما

الئيالطبيعةمعيناضلونوهم.فالناسببعضبعضهمالناسبينفبماأى

ينئجونبلبعضعنبعضهممنفردين،ليسواالماديةحاجاتهملإنتاج،يستثمرونها

فرديا.وليسجماعياالإنتاجكانهناومنجماعيا

الانتاجوسائلوملكية.الإنتاجوسائلملكيةهوالإنتاجعالقةفيوالأساس

ملكيةالإنتاجوسائلكانثفإن.جماعيةأمخاصةكانتسواءالملكيةنوعيةتحدد

كانت،قليلينأفرادبيدالوسائلهذهكانتوان،جماعيةالملكيةكانتجماعية

لأن،بالمادةإلاتؤمنلاالماليةالفلسفةفإنسبقماعلى.وبناءخاصةالملكية

ولا،وخرافةوهملأنهغيبيلعالموجودولاالمادةغيرشيءولامادىالعالم

البشرية.سيرخطفىاللهلمشيئةمجال

وبالتالى،علبهالوجودفيسابقةوهينتائجها،والفكر،الأصلهيفالمادة

وأخلاقعقيدةكلأساستغير،كلأساسشيء،كلأساسهوالاقتصادىفالأساس

علىوبناء،واحدهحالعلىتثبتولاالدوامعلىمتطورةوهذهوأفكار،وقيم

الصحبحالعلميالتغيرهوعندهمللتاريخالمادىالتفسبرفإنللمجتمعدراستهم

ماوهذاعلميه،دراسةالبشرىالمجتمعدراسةفىلتفرده،التاريخفيمرهولأول

.الأخرىالاجئماعيةالدراساتعنيميزه

التاريخيةالماثيةتقلمهالذىكلاممن":التاريخيةالماديةأصحابيقول

أيضاهووإنما،وحسبوحدانياليسللمجتمعبالنسبةالفلسفةفيالأساسيةللمسألة

)1(.ااالتاريخفىمرهلأولالصحيحالعلميالحل

6.صالتاريخيةالمالثةأ-
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مواضع.عدةفيالكريمالقرانفيالجدلذكرجاءوقد

)1((أخشنهنيتتبىؤنجالينفنم):نعالىقولهمنها

وجدالمناظرةإلىمنهماحتاجمنأى(احسنهىبالتىوجلدلهمو)

)2(.خطابوحسنولينوبرفقالحسنبالوجهفليكن

ولاأىالحجفيجدال)3(.....ولا(فخبئفيجذالؤلا):تعالىوقوله

الحج.فيمخاصمة

وذلك،الحقيقةإلىالمتناقشليصلالمتناقشانبينالبحثمعناهاوالجدلية

المعنىهذاوفي،المتنازعينحججتنطوىالتيالمتناقضاتعنالكشفطربقعن

أضلفيموجودةالمتناقضاتبأنقالمنوأول.اللغويالمعنىمعشديدتقارب

)هيجل(.الفيلسوفهوكبرىأهميةولهاشيءكل

كاريوهنت:يفول

القضبة،تؤيدفالفكرة،النقيضبنتآلفثمونقيضها،فكرةهيإذنالجدلية"

هومافيحتضنالنقيضينتآلفأماينفيها.هيجلبتعبيرأوينكرهاوالنقيض

يتعرضطالماولكن.الحقيقةنحوخطوةتقربناوبهذاونقبضها.الفكرة،حقيقي

فتبداالعمليةتعودوهكذا،ناقصةأيضاهينجدهاأدق،فحصإلىالنقيضينتآلف

جديدبتلفبينهماالتوفيقيجرىثمونقيضها،بنفيها،أخرىبفكرةجديدمن

للنقيضبن.

المطلق،إلىالنهابةفييصلحتىالفكريمضيالملالثيةالطريقةوبهذه

وعلىئناقض،أىنشهدأندون،نهايةلاماإلىالتفكيرنواصلأنيمكنناوعندئذ

.21هالآية:النحلسورة-ا

195ص2جالكريمالقرانتفسير2-

.791الآية:البقرةسورة3-
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االكاصرةالفعريةاهباتيخ!ا

الواقعضمنتجريالتيوالتوفيقالتنازععمليةعلىالجدليةاصطلاحيطلقهذا

)1(.ااالواقعبشأنالبشرىالفكروداخل،ذاته

يقولالذىهبجلعلىوعاب،المادةمنجدليتهفيانطلقفقدماركسأما

أبضالقولهو،والأساسالأخيرالمرجعوهي،الواقعمبدعةه!الفكرحركةا!ن

اقماركسوفال،اللهبهويقصد.المادةخلفالمطلقالوجودأىالكليبالعقل

.الأساسمنابتداءهيجلمنهجعنيخللفالجدليمنهجه

ماركس:يقول

هوبلفقط،هيجلمنهجعنالأساسفيالجدليالمنهجيخلالفلا"

مبدعةهيالفكرةباسميجسدهاالتيالفكرحركهأنهيجليعتقدإذتمامانقيضه

أن،العكسعلىفأعتقد(ناأما،للفكرةالظاهربةالصورةسوىهوليسالذيالواقع

)2(.ااالإنسانذهنإلىانتقلتوقدالواقعحركةانعكاسسوىلبستالفكرحركة

الدبالكتبك؟هوما

ستالين:يقول

اوالمحالثةومعناها(دياليفو)اليونانبةالكلمةمنديالكتيككلمةأخنت"

الحقيقةإلىالوصولفن،الأولينعهدفييعنيالديالكتيكوكان"،المجادلة

عليها.وبالئغلب،الخصماستدطليتضمنهاالتيالتناقضاتباكتشاف

الفكرتناقضاتاكتشافأنيعتبرونالأولينالفلاسفةبعضوكان

الديالكبتليا!أسلوبفهذا.الحقيقةلاكتشافوسيلةخيرهماالآراء،بينوالمصادمة

لمعرفةالديالكنيكيةالطريقةأصبح،الطبيعةحواثبعدفيماطئقالذىالتفكير،في

الطبيعة.

28ص،كاريوهنتوعمليا،نظرياالشيوعيةا-

92صابالمالراسعننقلا36صاجالماركسيةالفلسفةاصول2-
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االكاصرةالفحريةاداهبافي

وأبدأدائمامثغبرةمتحركةهي،النظريةهذهبموجلاالطبيعةحوادث"ان

فيالمتضادةالقوىنتيجةالطبيعةتناقضاتتطورنتيجةهوالطبيعةوتطور

ا)1(.الطبيعة

التجريبيالمنهجعلىمعتمدةدراستهافىالمادةمنتبدأالجدليةالفلسفةهذه

ظواهرجمبعلفسيرعلىالقالرةلأنها،قولهمفىالوحيدةالعلمبةالفلسفةوهي

تعبيرهم.حدعلىحتمياتفسبراالوجود

الصلةأثبتالمادبين،عندالجدليةالمالبةلمفهومالموجزالبيانهذاوبعد

لاجزءالتاريخيةالماديةأنالماليونيقول،الجدليةوالمادبةالتاربخيةالماليةبين

للكوننظرثالتي،الشاملةالعامةالفلسفةهذهالماركسيةالفلسفةمنيتجزأ

مالياتصويراالطبيعةلحوادثبتصويرونلك،جدليةماديةنضرةوالحياةوالإنسان

بطبيعته،مادىالعالمأنمفادهاوالتيالعالمإلىالمالبةنظرتهامنانطلاقا

تتطور،مادةالإنسانوالحياةوالكونوأنالمادةحركةلقوانينتبعأويتطور

.المادةلحركةمختلفةمظاهرهيالمتعددةالعالمحوالثأنوذاتيأتطورا

وتاريخهم،البشرحياةالتاريخبةالمادةتفسرالمادىالأساسهذامن

سيروالمجئمعالحياةحواثعلىالماديةالأفكارهذهتطبقالتاريخيةوالمادية

.البشريالتاريخ

لينبن:يقول

يمكنلاواحدةفولاذيةقطعةمنالمسبوكةالماركسبةالفلسفةهدها!ن"

عنالخروجدونواحد،جوهرىجزءأكطولامنها،أساسيمنطلقأكطانتزاع

)2(.ااالرجعيالبرجوازيالدجلاحضانفيالوقوعدون،الموضوعيةالحقيقة

.51أ-4صالتاريخيةوالماليةالديالتكتيكيةالماليةا-

.132ص41صالكاملةالمؤلفاتعننقلا13ص:التاريخيةالمادية2-
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االكاصوةالفحريةا!راهبفي

عنمنهاجوهريجزءأيعزليمكنولاواحدةالعامةالفلسفةهذهأنأكط

الجدلية.الماديةعنالتاريخيةالماديةفصليمكن.فلاأجزائهاسائر

الديالكتيكيهالماديةتحريفا!ن11:التاريخيةالماليةكتابأصحابويقول

أيةمعتتوافقلاالتاريخيةالماديةا!ن.التاريخيةالماديةتشويهإلىحتفايؤدى

نكرانمعالتاريخيلأبالماليةالاعترافا!نالديالكتيكيه.الماديةغيرأخرىفلسفة

.)1(اامقرفةوسفسطةخالصزيفإلاهوماالديالكتيكيةالمادية

الماديةغيرأخرىفلسفةأيةمعتتوافقلاالتاريخيةالماديةإذن

فيلاتحادهمافلكو،الأخرىعلىينطبقإحداهماعلىينطبقماو،الديالكتيكية

الفكرفيالطبيعةورأءبمااعنرفتالدبالكتبكيةالماديةأنولو،المادىالأساس

فإنلذلك،الماديالأساسعلىمبنى.لأنهللئاريخالمادىالتفسيرلانهار.والفلسفة

الفلسفةوهوعليهقامتالذىالأساسو،القاعدةدونالتاريخيةبالماديةالاعتراف

أكطلأن،المجتمعوالئاريخعنالماديةالنظربةلهذهتشويهنظرهمفيهوالمادية

.سيرهفىمنهاينطبقتصورقاعدةلهيكونأنوبدلانظام

أيضا:التاريخيةالماديةكتابأصحابيقول

وكفلسفةواحد،كعلمتظهرانالتاريخيةوالماديةالديالكتيكيةالماليةإن"

الماديةولا،الديالكتيكيةالماديةبدونمعقولةالتاريخيةالماديةفلا،متكاملة

ذلك؟تفسرفبماذا،التاريخيةالماديةبدونممكنهالديالكتيكية

لمإذاككل،العالمعنديالكتيكيةماديةنظرةوضعيمكنلابأنهاولا:

ابضأهوالمجتمعأناكتشفقدبكنلمإذا،الاجتماعية3للحياةالمادكطاللقسيريتوفر

والمادة،الطبيعةكقوانينموضوعبةلقوانينتطورهفىوخاضعالمادةلحركهشكل

التاريخية.الماديةبدونممكنهغيرالديالكتيكية

3-6صشاهينابياسترجمة/الاشتراكيةال!ثافةوا!أيللوجيةفيلينينأ-
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االكاصرةالفعريةاهباتايخ!

حولالفلسفةفيالأساسيةالمسألةعنالصحيحةالعلميةالإجابةلأنثثيا:

ظهوروكيفبةسببتوضيحبدونبدورها،ممكنةغيرالوعيوثانويةالمادةأولوية

التاريخيالاجتماعىالعمليالتطبيقذلكفيلعبهالذيالدورو.الإنسانيالوعي

.)1(ااالتاريخيةالماليةتقدمهاالسؤالهذاعنالإجابةاقإذ،للناس

الماديةعنالتاريخيةالماديةفصلاستحالةسببيوضحونالنصهذافي

ككل،للعالمماليةنظرةالجدليةالماليةلأنبعضا.بعضهمايتمملأنهماالديالكتبكية،

مالياتفسيراتفسيرهمنإذنفلابد،العالممنجزءالبشريالمجتمعحياةأنوبما

ماليا،تفسيراالبشرىالتاريخيفسرلمولو،يقولونكماالشاملةنظريتهمتصححتى

ويلزتب،ناقصةيزعمونكماالعلميةللتاريخالمادىللتفسيرنظريتهملكانت

صحتها.عدمبالتاليوشمولها،عدمنقصانهاعلى

المادةأسبقيةوهومنه،انطلقواالذيالماديالأساستأكيديريدونأنهموبما

و،البشرىالمجتمعمنينطلقانوالفكرالوعيأنوبماوالفكر،الوعىعلى

موضوعيةلقوانينتطورهفيوخاضع،المادةلحركةشكلنظرهمفيالمجتمع

الدورهووما،الوعيهذاظهركيفمعرفةمنإذنفلابد،الطبيعةكقوانينمادية

إذن،عندهمالأساسهيالمادةأنوبما،الاجتماعيالعملىالتطبيقفيأداهالذى

)2(ماديا.لفسيراالأساسيهذاعلىالوعيتفسيرمنفالبد

الئاربخيةالماديةببنالقويةالصلةعلىبناءهذاكلامهمعلىيترتبوالذي

واحدجانبأويسيرجزءأىبطلإذاانهمئكاملتانأنهماوبما،الجدليةوالمادية

بمكنلالأنهيزعمونها،التيالشاملةالصحيحةالعلميةانهارتالنظريتينإحدىمن

كانتإذاإلاإحداهماتصحولامعا،صحتاإذاإلاصحيحتبنالنظريتانتكونأن

صحيحة.

.12صالئاريخيةالملرسةا-

.48-.هصحسينالسعدد.عثنانالسياسىالفكرتطور2-
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االكاصرةالفكويةاهبادافي

ومج!مادىمجال،مجالينإلىالكونالماركسيةتقسمذلكمنوانطالثا

والذكربات.والأفكارالعواطفيتلاولفكرى

يدركهاالذىالعقلعنمستقلةمادبةأشياءبوجوديعترفالماديوالمنهج

العامالمنهجشمتنبطالئيالماليةالفلسفةإلىيقودالمنهجهذاعليها،يتعرفأو

.)1(المادةمنللإدراك

.المكانبتغيريهتمأىصورها،كافةفيبالحركةتهتمالجدليةالماديةا!ن

صراعقانونتعتمدإنهاكبفبة،أونوعيةحالةإلىكميةحالةمنالأشياءوتغير

فيتحملظاهرةكلأنبمعنى"الديالكتيك"الجدليةقانونأهمهوالذىالأضداد

جوانبعلىتحتوىالظواهرفكل،جديدةماديةطفرةيولدممانقيضهاذاتها

الأضداد.بينلتفصملاوحدةوئشكل،عضوي!ومترابطةمتعارضة

الأضداد،صراعأساسعلىتحولأوحركةكلتفسرالجدليةالماديةاق

المجئمعفيهكذا.يتنافرانأويتناقضانمابقدرينفصلانلاوالسالبفالموجب

الذىالأضدادوصراع.الطبقاتصراعصورةفيوصراعهاالأضدادوحدةتبدو

يقودالذيالمادىالمفهومهذاأنإنجلزيعتبر.الفكريحركنفسههوالتطوريقود

التضحيةإلىبقودفلسفيمضمونله،موضوعيأساسعلىالكونفهمإلى

ا!نعنه.مستقلانه،وعبهأوالإنسانشعورخارجموجودانهأو،الذاتوإنكار

وتقديم،الميتافيزيقيةللتناقضاثونقد،منطقيةمناقشةهوالماركسيينعندالجدل

داخلهفييحملالاجتماعيالنظامانإلىالماركسيونيصلهذاوعلىلهاالحلول

هدمه.عوامل

.1صا-4البروليتاريةالأهميةفيلينينا-
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االكاصرةلفكريةااهبا!مرفي

هى:البدليةللماديةمبادئثدلأويحددون

تأكيدا،العنيفةالكيفيةالتحولاتإلىالبطيئةالكميةالتغيراتمنالانتقال1.

."نوعيتغييرإلىيؤديكمىتراكم!كلالفلسفيةللقاعدة

عالقةفيأو،الذرةداخلموجودةهيكما،وصراعهاالأضدادوحدة2.

والموجب.السالب

بعد.وأرقىأعلىمرحلةإلىالمعرفةأوالإدراكانتقالأى،النفينفي3.

الفكرية.وبالئالىالماديةالنطوراتمنسلسلة

كافةمنالحياةبواقعالمقرونةالجدليةالماديةصوغأنلينينيعتبر

الفهمنشأأساسهاوعلى.الماركسيالفكرفيالمركزيةالقضيةكانجوانبها،

المئاليةالمفاهيممواجهةفيالتاربخيةالماليةباسميعرفالذى،للتاريخالمادى

وكافةالمنتجةالقوىتطوربينالعضويةالصلةتفسروالتي.التاريخلفلسفة

الماديةبينموضوعيةعلاقةثمة.الإنتاجعلاقاتفيهابماالناسبينالعال!ات

النظريالتحليلوفي،الماركسيالفلسفيالإطارفيالتاريخيةوالماديةالجدلية

منمحدداللمجتمعالفكرىالسياسيالتطورصارلقد،لاحقااللينينية-للماركسية

بمثابةالطبقاتوصارت.عصرإلىعصرمنتخللفالتيالماليةمصالحةخل!

الاجتماعي.للتطورالمحركةالقوى

الفكرعلىالوثودفىسابقةالمادة

علىبهاوميزهالإنسانعلىبهااللهأنعمنعمةالفكرأناعتقالناحسب

فىالإبداععلىوقدرته،بفكرهتتجلىالحقيقيةالإنسانوقيمةالحيواناتسائر

له.وتعالىسبحانهاللهرسمهاالتيالحدود

العظماءوالمفكرينوالعلماءإبرازفىعظيمأثرللفكركانهناومن

المذهبأصحابولكن.البشريةتاريخفيعظيمدورلهمكانالذين،والقادة

فيه.المؤثرةوهينتاجهامنيعتبرونهوالفكر،علىالمادةيقدمون
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االحاصرةلفكريةااهباتافي

الواقعتعيينفيتخدمفلسفيةمقولةاهي1:بقولهالمادةلينينئعرف

،تعكسه،تصوره،تنسخهالتيإحساساتهفي،للإنسانالمعطىالموضوعي

)1(.ااالإحساساتعنمستقلةنصورهوالموجودة

الأشياء،مفاهيملجميعشاملةالمادةيعتبرالذيالتعريفهذاعلىبناءو

فبه.التأثيروالإدراكعلىالسبقخاصيةالمادةتكشمبهالتي

التيالمادةفييفكروهو،الدماغعلىالواقعةللمادةانعكاسالفكرإذن

ستالينأشارهذاإلىوفكر،يوجدلاالدماغعلىالمادةانعكاسوقبل،عليهتعكس

بقوله:

هي،والكائنوالطبيعةالمادةأنوهوآخر،مبدأعلىالفلسفيةالمادةتقوم

وأنعنه،مستقلةوبصورةالشعورأوالإدراكخارجموجودةموضوعيةحقيقة

الإدراكبينماوالإدراكالتصوروالاحساساتمنبعلأنها،أولعنصرهيالمادة

نتاجهوالفكروأن،الكائن،انعكاسالمادةانعكاسلأنه،مشتقثابعنص!رهو

هوالفكرا!نأدق،بتعبيرأوالكم!،منعاليةدرجةتطورهافيبلغتلماالمادة

المادةعنالفكرفصلبالتالييمكنفلاالتفكير،عضوهووالدماغالد!ماغ،نتاج

()2.كبيرخطأفىالوقوعومن

.الإدراكوالتصوروالإحساساتمنبعهيتعبيرهمحدعلىفالمادةإذن

المادةنتاجوالفكر.الإدراكعنهاينعكسالتيإلمادةبدونإدراكيوجدفلا

يوجدالمادةتوجدفحينما،المادةعنالفكرفصليمكنلاوبالتالي،الراقيةالمتطورة

لأن،المادةعنالفكرفصليمكنلاحيثالتفكير،ينعدمالمادةتتعدموحينالتفكير،

الأخطاء.فىالوقوعإلىيؤدىبينهماالفصل

لينين.،32صأجالفلسفيةالدفاترأ-

92صالتاريخيةالماليةوالديالكتيكيةالمادية2-

162

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


االكاصرةالفعريةاهبا!مرفي

يقولومكانتهالفكرقيمةتحديدفيعليهيسيرونالذىمبدؤهمهووهذا

التيالتغييراتجوهرهىالمادةهذهفإن،المادةعنالفكرفصليمكنلاانجلز:

.تحدث

أبدية:أزليةالمادة

:يقولونرأيهموالمادييننظروجهةحسب

ولن"بدايةأيلهوليس،أبديالعالمحدود،ولانهايةللكونفليسوبالتالي

يمكنولا،موجودغيرمادىغير()غيبىعالمفأيهناومن،نهايةأىلهيكون

عالمغيريوجدفلا،المادةغيرشيءيوجدلمإذاأنهالأمرواقعوفي،يوجدأن

بنا،المحيطالعالمفيالمختلفةالظواهروالأشياءعندأنهبعنيوهذاواحد.مادى

)1(.ماديئهاهىتوحدها،واحدةخاصيةهنالك

يوجدأنيمكنولا،الماديالعالمغيرتعبيرهمحدعلىشيءيوجدلاإذن

فىالمخللفةالظواهرهذهجميعو،الأدبانبهجاعتآخر،كمايومأو،روحيعالم

نظرهمفيفالانسانغير،لاماديةكلهاأىماديتها،هوواحدشيءيوحدهاالكون

أيضأ.المادةنتاج

بدايةلهافليسوالخلود،الأزليةصفةاكش!بتالمادةأنكلامهمعلىوينبني

المادةتعبيرهمحدفعلىإذن،.وتعالىسبحانهاللهصفاتهيوهذه،نهايةولا

فيمامحصورالعالملأن،غيبيعالمهنالكوليس،الخالقخصائصلهاو،خالقة

وذهوالحقيقيالعلموأنابيهذهبوافيمايؤيدهمالعلمبأنويذعون،الحواستدركه

)2(.لهوعدوةعنهغريبةالمثاليةو،بجوهرهوبطبيعتهمادىالعلماعنمادى،طابع

عدوةالأديانفإنوبالتالي،للعلمعدوةالمثاليةأنالنصهذاعلىيلزتب

حسبعلىوالعلمغير،لاالمادىالطابعيحملفقطالعلموأن،مثاليةلأنهاللعلم

93صالتاريخيةالماذيةوالديالكتيكيةالماليةأسسأ-

005صالتاريخيةالمالية2-

163

http://www.al-maktabeh.com



االعاصرةالغعريهاهبا!ضفي

فيذاتهاالحياةفيالحقيقةعنبحثهمفيأغراضهميخدمولهم،موافقدعواهم

يقولونعماتعالىهووالطبيعةمنا!هيطردتطورهفيالعلمو،الماديالكون

حدودخارجهوبمايعترفونلالأنهمو،المادةحدودخارجلأنهوجودلهليس

شيءلكلشاملةوالمادة،المادةحدودخارجشيءيوجدلاحسهمفيلأنه،المادة

ينطلقالذىالأساسوهى،الابداعوالقدرةوالخلقصفاتبهاوبه،ومحيطه

)1(.زعمهمحدعلىشىءوكل،العلموالفكرمنه

بهقصدوهدفعملكلأنكروا،تعالىاللهلوجودإنكارهمأساسوعلى

الإسلامدورأنكروابالتالىو،الهدفهذاأثرأنكرواو،تعالىاللهمرضاةابتغاء

فيوتعالىسبحانهاللهكلمةلإعلاءإلاقامماالذىالبشرىالواقعفيودولته

.الأرض

الكبيرةالكلمةهىا!هيوالهدفالالهيةالعزة"إن:ماركسيقول

)2(ااشبئأثشرحلاالكلمةهذهأنوالواقعالتاريخحركةلتشرحاليومالمستعملة

إعلاءوهوألاالربانيوالتكليفوتعالىسبحانهاللهوجودبإنكاريكتفواولم

فتراتإسقاطو،الإسلامجندلواءهحملالذيالعدلونشرالأرضفياللهكلمة

وأن،الإنسانإبداعمناللهبأنصرحوابل،البشريةحياةمنوالإيمانالهدى

.وجودهفكرةمشكلةهيبلسبحانهوجودهمشكلةهيليستالمشكلة

تلظلبوهى،الموجودةالدينيةالعواطفواللهفكرةأنفيشكولا

الطبيعيالعنصرذاتهفىيجمع،إلهيكائنالانسانبأنالقولمنوبدلأ،تفسيرأ

الحياةوفيالحياةهذهفىوالخلودالموتعنصريجمعكماالإلهى،والعنصر

15ا-.25صالعوايشةد.(حمدماركسنظريةمنالإسلامموقفأ-

أ-23124.صالفلسفةبؤ!2-
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االكاصرةلفعريةااهباتافي

الإلهيالعنصرلأنإنسانيتان،ظاهرتانهماوالديانةاللهبأنالقوليجب،الأخرى

)1(.اللهإبداعمنهوالإنسانليسوالإنسانإبداعمنهو

حولالنقاشوإثارةفيهنفعلااللهأنمنهينطلقونالذيفمبدؤهمإذن

وهمالمادىالكونوراءماأنوهيلتغيرلافكرةلديهمإذ،تحتهطائللاوجوده

والدياناتالدينيةبالعواطفاعترافهممنالرغموعلىموجود،غيروهووهراء

والعنصرإنسانيتان،ظاهرتانلأنهماوالخيالالوهمإلىبمصدرهايرجعونلكنهم

الله.صنعمنالإنسانوليسالإنسانصنعمنهوالقاعدةلهذهطبقأا!هي

المفىنفستحملانعندهموالمادةالطبيعة

حينوبخاصةالطبيعةبمعنىوالمادة،المادةبمعنىالطبيعةتردوقد

الأساسفهي،فلسفةكلعنمستقلةتوجد"فالطبيعةانجلز:يقولالخلقعنيتكلمون

يوجدلاالإنسانوالطبيعةخارجوأيضأنتاجهاالناسنحن.عليهنموناالذى

خياليانعكاسسوىفليستالدينيةحيلتنامنولدتالتيالعلويةالكائناتأماشيء،

11نحنلوجودنا

قبلفقطليسالطبيعةوجدت"الديالكتيكيةالماديةألمس!أصحابويقول

الأوليةوهيالإدراكعنمستقلةوبالتالى،الحيةالكائناتقبلعمومأإنماوالناس

)2(.ااثانوىفهوالطبيعةقبلالتواجديسلظعفلمالإدراكأما

يمكنلامايخلقأنيمكنلالأنهالعدممنتنشألم،خالدةأبديةفالمادةإذن

واضحةآثارهالأننهايتهاوالمادةبدايةعنالسؤاليجوزلاولهذاإفناؤه.

.للمادةصفةلأنها،وإفناؤهاخلقهافحالكذلكوالحركة.ومشاهدة

.602صاجالماركسيةأصولا-

43.صالناربخبةالمالبةوالدبالكنبكبةالمالبةأسس2-
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الحركةهيمابقدرمعقولغيرأمرحركةبدونالمادة11انجلز:يقول

بالنسبةذلكمحالهوماقدرإفناؤهاوخلقهافحالفالحركةوإذنمادةبدون

نفسها".للمادة

بالنسبةوكنلك،المادةعنمنفصلةتوجدأنللحركةيمكنلاهذاوعلى

وإفناؤهاخلقهايمكنلافالحركةوإفناؤهاخلقهايمكنلاالمادةدامتوما.للمادة

فقدتوإذا،المادةفقثالحركةفقتفإذا،بينهفاالتامللترابطوذلك،كنلك

الحركة.فقدتالمادة

أزليةوهيغيرولاالمادةهو-عندهم-شيءكلفىالأساسأنوبما

التالية:النتائجالأساسهذاعلىيلزتبفإنهالفكرعلىالوجودفيوسابقةأبدية

بوجدموجودهوماكلوان،ذاتهابطبيعتهالماديالعالمأنالماليةتعلمنا

.المادةحركةلقوانينوفقايتطورووينشأالماديةالأسبابأساسعلى

عنهمستقلةوذهنناخارجتوجدموضوعيةحقبقةالمادةأنالماديةتعلمنا

هوروحيأوذهنيهوماكلا!نبل.الماديعنمنفصلأيوجدلاالذهنيوأن

مادبة.لعملباتنناج

الرغمعلىوأنه،قوانينهوالعالممعرفةتمامأالممكنمنأنهالماديةتعلمنا

قابلغيرللواقعمجالهنالكفليسالمادىالعالمفيالكئيرنعرفلاأننامن

.)1(المادىالعالمخارجيقعوللمعرفة

ناتجفيهما.وكلماديغيرفيهشيءولا،ماديتهفىمحصورالعالمإذن

وكلمادى،أساسعلىإلالهاوجودلاوالغيبياتفالروحانيات،ماديأسا!على

لاوالفكريزعمونكمالهوجودولاخرافةووهمالمادىالعالمخارجشيء

للمعرفة،قابلغيرالواقعفيشيءيوجدولا،عنهاناتجلأنهالمادةيسبقأنيمكن

،الإحساسمنيبدأوالفكر،الماديالعالمعنالقليلةالمعرفةمنالرغمعلى

03-31صالجلليةالماليةإلىمدخلا-
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تفرضهاالتيبالحاجاتمتأثرأ،الإنسانبهايعملالتيالمادةهوالأحاسيسومصدر

ماركس:قالهناومن،عليهالطبيعة

هوالاجتماعيوجودهما!نبل،وجودهميحددالذىهوالناسوعى"ليس

فإنالماديةللناحيةالمماللةالخارجيةالظروفلتغثرونظرأ)1(وعيهميحدرالذى

فياثرولاوجودلهمليسالأفرادأن،كلامهمفمقتضىأيضأ،يتغبرالوعي

الظروفتغيرتفإذاالطويلالبشريةتاريخعبرالأحداثمجرياتفيالتغيير

وعاداتوقيموفكروخلقدينمنيصاحبهاشيءكلمعهاتغيرللمادةالخارجية

يتعلقفيما،العمليةالناحبةمننظرهمفيالماركسيةالنظريةأهميةتبرزهناومن

الفكر.علىالمادةبأسبقية

العقيدةعنفالبحث،المادىالعالمغيرشيءيوجدلااعترافهمعلىوبناء

علىتقومالتيهيالصائبةالفكرة،إنماالواقعفيلهااثرلالأنهللوقتمضيعة

وجودلعدموذلك،الناستغييرعلىالقادرةوحدهاوهيالمتطورةالماليةالظروف

الخالد.الإنسان

أخاهيفئرسفئباالإنسانمنيجعلالذيالسببهيعندهمالفرديةوالملكبة

الناسوعيتغيرإذافإنهتعبيرهمحدوعلى،الحياةعلىالصراعبسببالإنسان

انتصاروهيمنهامفرلاالتيالحتميةمنبدفلا،الماديةالظروفلتغيرنتبجة

.تقاوملاالتيالشيوعية

ماديوالكونالكونعلىالجدليةالمبادئهذهيطبقونحينوالشبوعيون

الجدلية.القوانينلهذهالإنسانحياةإخضاعإلىفلكوراءمنيهدفونعندهم

.إنسانأيولاإلهيخلقهلمواحدالمادىالكونهذا

النقدفيمشاركة،97ص،فلسفيةدراساتعننقلأ،238صاج،الماركسيةالفلسفةأصولأ-

السياسي.الافئصادي
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المخ،نتاجلأنه،الراقيةالمادةنئاجوفكره،مادىنظرهمفيوالإنسان

ماكلأنهذاكلامهممعنىإذن.للمادةأعلىنتاجهيالروحوكذلكمادةوالمخ

الأساسهذاوعلى،مدركلأنهموجوديعرفماوكل،ويعرفيدركمادىهو

غيرفهويعرفلاداموما،يعرفلافهو،مدركغيربعرفهمتعالىاللهفان

منها.جزءلأنهالإنسانلهايخضعالطبيعةلهائخضعالئيوالقوانينموجود.

المادةفوانبن

وهي:الجدلقوانينشممى،ثابتةعامةقوانينلهاالمادةأنالماديونيقول

كولننافضى.،والنطوروالحركة،النرابط

الطبيعة:فىالترابطأولا:

غيروالأشياءوالحوال!،بينهافيمامتماسكةوحدةالطبيعة:الماديونيقول

حواثمنحادثايفهميمكنولا،التاملارتباطها.البعضبعضهاعنمنفصلة

فهمهيمكنوإنما،بهتحيطالئيالحوادثعنبمعزلبمفردهإليهنظرإذاالطبيعة

وتكيفه.تحددهوالتيبهتحبطالتيالحوادثحيثمنإليهنظرناإذا

الطبيعة:فىثلأليا:لحركة

عنها،الحركةفصليمكنولاللمادةملازمةصفة:الحركةالماديونيقول

وفيالحركةخاصيةالمادةإكسابعنالسؤاليجوزولاأبديةأزليةوالمادة

الدورهذاتلعبوإنماموجودانهرغمالحاكمالدورالسكونيلعبلاالطبيعة

لاجذريةكخاصيةللمادةداخلياملازمةالحركةهذهؤالئغير،والتطورالحركة

.الأزلمنذالمادةفىموجودةوالحركةعنها،تنفصل

الاعترافإلىيؤدي،الحركةعلىالمادةحصولمصدرفالاعترافإذن

حسفىيوجدلاأنهوبما،الإبداعوالخلققوةلهالماديالكيانخارجالهبوجود

لحركةنتيجةتكنلمظاهرةالعالمفياذنيوجدفلا،الماديالعالمسوىالماديين
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أنواعلجمبعشاملةفهي،الشموليةصفةلهاالماديينعندوتطورها.والحركةالمادة

.الكونفيتحدثالتيالتغيرات

الطبيعة:فيالتطورئالثا:

ضئيلةكميةتغيراتمنينلقلتطورهياللظورحركةأنالماديونيعتبر

حالةمنالكيفيةالتغيراتهذهوتحدث،وأساسيةظاهرةكيفبةتغيراتإلى،وخفية

وضرورية،حتميةالتغيراتوهذهالقفزاث،طريقعنفجائيةبصورةأخرىإلى

يستطيعشيءولاشيء،كلفيالانهيارحتميةترىالماركسيةالفلسفةلأن

المستمروالمجرى،أعلىإلىأدنىمنالصمودإلا،العالمهذافيبوجههاالصمود

الحقيقةعنالتصوراتكلتحطمبأنهاالفلسفةهذهوتفتخروالتغير،النشوءلعملية

ونهائيمطلقبشيءتعتزفلالأنها،المطلقةالإنسانيةأوضاعوعنالمطلقة

إلىانتقال،وصاعدةتقدمبةحركةهىحيثمنفهمهايجبالتطوروحركة،مقدس

الأعلى.إلىالأدنىومن،المركبإلىالبسيطمن،جديدةكيفية

الطب!عةفيرابعا:التناقض

لأنداخليةتناقضاثتحوفيوحوادثهاالطبيعةأشياءكلأنالماديونيهول

ايجابيوآخرسلبىجانبكذلكوفيهالتطورأوتضمحلعناصرجميعهافيها

القدبمبينالنضالأنوعندهمتولدوأخرىتموتأخرىعناصرفيهاولأن

كذلكوهوالتطور،لحركةالداخليالمحلؤىهوويتطوريفنىمابينوالجديد،

كيفية.تغبراتإلىالكميةالتغيراتلتحولالداخليالمحتوى

وتاريخه:المحتمعحباةعلىللفوانينالماديينتطبيقحولملاحظات

الطبيعةنتاجالإنسانلأنالطبيعةلقوانينومجتمعهالإنساندراسةإخضاعأ.

أجزاءبينالتامللترابطوفلكعليهينطبقعليهاينطبقفمامنهاجزءوهو

الطبيعة.
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التيالاقتصاديةالظروفأساسعلىعليهمايحكموأنظمتهالمجتمعحياة

تقدميا،نظامامعهايتلاعمالذيالنظاممنوتجعلالمجتمعحياةشمير

رجعيا.نظامامعهاينسجملاالذىوالنظام

الشاملالأساسهذاوعلىومثغيرة،متحركةوحوادئهاالطبيعةأشياءجميع

علىثابتشيءفلامنهجزءالمجتمعحياةووالإنسانشيءلكل

واللقاليدوالعاداتوالقيموالأفكاروالأخلاقالأديانأنكما،الإطلاق

الاقتصادية.الظروفلتغيرتبعاتتغيرجميعها

نظامهناكوليسحتميأمرالقديمعلىالجديدوانتصارمتغبر،شيءكل

حتماسيزولالأساسيالنظامفإنالأساسهذاعلىوبناءثابتاجتماعي

حتميأمروانتصارها،جديدةمرحلةلأنهاالشيوعيةمحلهوتحلقديملأنه

.تقاوملاأنيجبلذلك

.المادىالكونتغييرعلىالقوةالإنسانفيأودعالذياللهقوةإنكار

منأرقىجيلكلاوالسابقةالمرحلةمنأرقىحتماهيجديدةمرحلةكل

الرأسمالبةمنأفضلالشيوعبةوالرقمنأفضلفالإقطاعالسابقالجيل

منالانتقاليتمو،الطبيعةفيالتطورعلىمبنيالرأيوهذاوهكذا،

الئحولاثالىالكميةالتحولاتمنالانتقالبواسطةثانيةمرحلةإلىمرحلة

مفاجئ.بشكلالكيفية

حتميةالتناقضاثوهذه،داخليةلتاقضاتيحوىالمجئمعاتمنمجتمعكل

فىالأساسيالقانونهووالتناقضعليها،الانتصارلأجلإبرازهاويجب

.التعارضمحلهويحلالاشتراكيةبحلوليزولفإنهذلكومع،الحياة

الجوانبعلىيبقيبلمحتوياتهبكلالسابقالنظاميلغيلاالجديدالنظام

فيه.الايجابية
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للتاريخ:الماديبالتفسيرالتطورنظريةصلة

خلقعمليةفيالإلهةالقدرةاستبعادأساسعلىتقومداروننظريةا!ن

مادية،فالنظريةالأساسهذاوعلى،الطبيعيالحياةتطورهووالخالق،الإنسان

اعتبروالذى.الإنسانخلقعلىاللهقدرةأنكرالذىالمادىالأساسهذاومن

للتاريخالماديتفسيرهمالماركسيونربط،الطبيعيالحياةتطورنتاجالإنسان

تطورقانوناكتشفقدماركسيعتبرونالماركسيينأنونلاحظالتطور،بنظرية

الطبيعة.تطورقانونداروناكلشفكما،البشرىالتاريخ

ئشملالئيالتطور،لنظريةأوروبافيالجماهيربقتلماركساستغللقد

وجعلهاالطبقاتصراعفينظريتهوبينبينها.وربطعندهمالحياةفىشيءكل

كبيردورلهاالتطورفنظريته.إفنالمجتمعتطورعنبحثهفىعليهيعتمدأساسا

تفسيرهفيعليهااعتمدالتيالهامةالأسسمن.وهيماركسنظريةتكوينفي

)1(.للتاربخالمادى

!لى:ماالكبيرالحجمداروننظريةاعلتالنىالأسباب

الذيالوقتكان.حيثوترعرعتالنظريةفبهانشأتالتيالسيئةأ.الظروف

أخذتالصناعيةوالثورة،والدينالعلمبينشديدصراعمنفبهظهرت

الدينمنالئحللبصبغةوتصبغهالأوروبىالمجتمعملامحتطمس

والأخلاق.

الكثبرينلدىالمعروفومناليهود،قبلمنللنظريةالبشع2.الاستغلر

الجشععلىجبلواوقد،أنفسهميحبونقوماليهودأنالعلماءوخاصة

للقضاءيخططونفهملذلكغبرهم،علىوالحقدسواهمماوكرهوالطمع

علىداروننظريةظهرتوحينوأخالقها،عقيدتهابهثمالبشريةعلى

المحرفة،النصرانيةالعقيدةئحطيمفياليهوداستغلهاالوجودمسرح

17أ-ه63صالعوايشةد.احمدماركسنظريةمنالإسلامموقفأ-
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دينعلىالقضاءوبالتاليالظالمةالحمقاءالكنيسةعلىالثورةناروتأجيج

.المحرفأوروبا

اللاهوتية.للنظرياتالكامل3.الإهمال

دارون:نظريةخلفنهاالتىالآثار

الدينية.العقيدة.انهيارأ

.الإنسانخلقمنوالقصدالغايةفكرة2.نفي

وماديته.الإنسان3.حيوانبة

المطلق.بالنطور.الفول4

سبق:ماعلىملاحظات

حبوانيته.والانسانبماليةأوحتالئطورنظريةأ.

فيبشعااستغلالااستغلتالتيالحاءاتهافىتكمنالنظريةهذهخطورة2.

وردتالإنسانخلقمنوالقصدالغايةنفتحيثوالأخلاقالأديانهدم

عمباء.طببعبهقوىإلىالخلقعملية

باللظورالقولإلىأدىمما،والاضطراببالحتميةأيضاخطورتهاتكمن3.

فيشيءوكلمقد!ولاشيءالإطلاقعلىثابتشيءخلاالمطلق

تتطوروالأفكار،لتطوروالأفكارتتطوروالأخلاقتتطورفالعقيدة،تطور

القديم.الطورمنوأرقىأحسنالجديدوالطور

فىماركسعليهااعئمدالتيالهامةالأسسمن!اروننظريةتعتبر4.

نتيجةطورإلىطورمنوالانئقالالتطورحتمبةفيونجاحهنظريته

وسوفالقديممنأفضلالجديدبأنوالقولالاقتصاديةالظروفلتغير

محله.يحل

ونظريةداروننظريةببنالقويةبالصلةالمادبونوغيرالماديوناعلزف50

فسادأىأنومعلومبذلكهماعترفواحيثالمجتمعتطورفيماركس
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داروننظريةتزعزعتفإذاالبنيانسلامةعلىيوثرالأساسيصيب

.)1(أساسهامنماركسنظريةتزعزعت

المادية:المجتمعحياةشروط

لحياةالدائمةالشروطأحدتؤلفالطبيعيةالعواملأنالماديونيقول

دائماوهو،المادىالكونمنجزءالمجلضعإن.تطورهفيوتؤثرالماديةالمجتمع

ولوجودالناسلحياةضرورىشرطلأنهاالطبيعةمعالتأثيريتبادلتطوردفى

الشروطوالدفينةوالثرواتوالبحاروالأنهاروالشمسفالأرضوتطورهالمجتمع

الجغرافيةالوسطهذاالبشريللمجتمعالجغرافىالوسطبمجموعهاتؤلفالمناخية

الماديةالمجتمعلحياةضروريشرطلأنهالمجتمعنموعلىخصالبشكليؤثر

لها.عائقأيكونأنإماوالأمامإلىالمجتمعنموحركةيدفعأنإمافهو

الجيدةالجغرافيالوسطشروطإن"الئاريخيةالماديةكتابأصحابيقول

)2(."التطورهذاالسيئةالشروطتعرقلبينماالإنتاجتطورعلىشماعد

البروليناريا:وديكنلالوريةالاشتراكية

خصوصأالإنئاجوسائلمعمستمرتطوربأنهالتاريخالماركسيونيفسر

ودفعتالأمامإلىالماديةدفعتالتيعشرالتاسعالقرنفيالعلمبةالاكتشافاتبعد

الجدليةالماديةلمبادئلظبيقهىالتىالتاريخيةبالماديةالقولإلىالماركسيين

المادبةوالجدليةالماليةأنالماركسبونيعتبر،الإنسانيالمجتمعتطورعلى

عنتتميزالتىالعلمبةللاشتراكيةالنظريالأساسمعأيكونان،التاريخية

أوجدالإنتاجوسائلتطورا!نذلك،علىأوروبا،عرفتهاالتيالمثاليةالاشتراكية

الصناعيةالثورةهيأتولقدالسياسىالنظامعلىسيطرتالتيالبرجوازيةالطبقة

الاقتصاديةالمقدماتالروسيةالراينمقاطعةووبلجبكاوفرنساانكلترافي

.44صمعارضيهاومؤيليهابيندارويننظريةا-

أ3-.صالاشتراكيةالمالافةوالأيديولوجيةفيلينين2-
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االكاصرةالفخريةاهبادافي

المجتمععلىمؤسساصارنفسهالقانونإنبل)1(.الماركسيةلظهورالاجتماعية

حتى،القانونخلسمنقائماالمجتمعوليس،قائمةمادىإنتاجطريقهمنفيهوما

عندخصوصاتجلباته،والطبقيالصراعإفرازاتمنغداالعامالانتخاب

)2(.قوتهممصادراحدالانتخابيعتبرونالذىالبرجوازيين

قبلمامرحلةأنهاالبرجوازيةتليالتيالمرحلةفهيالاشتراكيةأما

الصناعيالتطورمعحتمبةوالئورة،الئورةبقوةالاشتراكيةبلوغويتم،الشيوعية

تطورا!ن.وسياسيةاجتماعيةبالتاليأومادبةظواهرمنعنهسينشاوما،الحاصل

والاجتماعيالاقتصادىبالنظامالانتق!إلىأدىوالاجتماعيةالاقتصاديةالعالفات

الخدماتدولةنظامإلىثمالحكوميةالرقابةنظامإلىيمر(دعهيعمل)دعهمن

ينشأوهناالخاصةأوالفرديةالملكيةزوالبعدالدولةملكيةنظامإلىثمالاجتماعية

الاشتراكي.النظام

الماركسى؟بالمفهومالاشتراكيةالثورةحنميةلمذا

،الثورةإلىسيقودالرأسماليينالعملأصحابقبلمنالعم!استغل!لأن

الاستغائلهذالئفسيرالاقتصادعلمفيالقيمةفائضنظريةالماركسيةاعتمدتوقد

النظرية؟هذههيما

واعتبرها،القيمةفائضعن"المالرأس"كتابفيماركستحدث

القيمةهيالقيمةفائض.الماركسيةالاقتصاديةالنظريةأساسبمثابةلينين

أوالمالرأسصاحبعليهايحصلوالتيالمأجورالعاملينتجهاالتيالاضافية

سلعةإنئاجفيالعامليبنلهالذىالعملقيمةبينالفرقأنهامجاناالعملصاحب

الفارابيدار-حيدرحسانترجمةالسوفيتالعلماءمنجماعةتاليفالماركسيةالفلسفةنشوءأ-

17ص0991بيروت

حسانئرجمة.السوفيتالعلماءمنجماعةتاليف.للتاريخالمادىللفهمانجلزوماركستطوير2-

حيلار.
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االكاصدةلفكريةااهبا!مرفي

العامليحصلماغالباالمجهود،هذامقابلعليهيحصلالذىالأجروقيمةمعينة

بمعدليوميايشتغلعاملمثلا،العملقيمةمناقلاجرعلىالبرجوازيةظلفي

فيالإضافيالعملهذا،ساعاتخمسيوازىأجراويتقاضىساعاتثمان

فائضإنها،ماليةقيمةلهإضافياجهداالعمللصاحبيعطيالئلاثالساعات

فائضعلىسيحصلفإنهالعملوتيرةمنالعملصاحبيزيدعندما،القيمة

مضافأ.أجراللعامليقدملمإذاالقيمةفائضهوالمطلق

الاقتصادىالنظامفيالاستغل!قاعدةهيالمضافةالقيمةهذها!ن

إلىستقودالتيالاقتصاديةنظريئهاالماركسيةعليهابنتالتيوهيالرأسمالي

الاشتراكية.بالثورةوالقيامالعمالتحريض

ستكونوالدولةالحكمشؤونعلى"البروليتاريا"العمالسيطرةإن

سوفالسيطرةوهذه،الماركسيونيفسركماالأغلبيةسيطرةإنهامطلقةسيطرة

الاجتماعيةالفئةلهذهمنازعأومنافسيوجدلاانهحيثمنديكتاتوريأنظامالتهيم

تعنيلأنهاالبروليتارياليمقراطيةأنهاعلىيشددونالماركسيونوالدولةالحكمفى

خصوصاالبرولبتارياديكتاتوريةأنهاالعلماءمنكثيريجدحبنفيالأغلبيةسيطرة

وماروسبة،في1791ثورةمنذالعالمفى/المتعددةالاشتراكيةالتجاربقيامبعد

ممالكة.)1(ثوراتمنأعقبها

ه-52.ص.حسينالسبدعدنان.د-الجديدةالليبراليةإلىالاشتراكيةمنالسياسيالفكرتطورأ-
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االكاصرةلفمريةااهباتافي

عيةالشبو

الشيوعية:تعريف

وتتدرج.الماركسيالتحليلحسبحتميةهى،الماركسيالفكرمنتهىإنها

زوالتعنيالتيالعلياالشيوعيةإلىالاشتراكيةتعنيالتىالدنياالشيوعيةمن

الدولةمنالإنسانيتحررمرحلةهكذافى.المجتمعفىالطبقيةوغيابالدولة

قواعدإلىاقربهيعامةقواعدلشميطروالأسرةوالاقتصادوالدينوالطبقية

الشيوعيللمبدأتطبيقامتساويينأحرارأالأفرادجميعيصبحبحيث،الأخلاق

يتحرر،الشيوعيةالمرحلةفي!حاجتهحسبولكلعملهحسبكلمن11:الأساسي

عملبينوذهنيأوفكريعملبينالعملتقسيمقانونمساوئمنالإنسان

زوالالماركسيةابيهاأشارتالتيالتحولاتهذهمجمليرافق.جسدىأوعضلي

طبقي،كرواحدكونيمجتمعيتكونبحيثالقومياتزوالأىالأممبينالفروقات

)1(.قوميامجزأوغير

الشيوعيةهيليست(ماركسكارل)عنهاتحدثالتيالشيوعيةهذها!ن

التاريخ.قبلمامرحلةفيعرفتالتىالمشاعيةأوالبدائية

بحيثكاملأتحررأالإنسانتحررتحقيقهيالمازكسيةالشيوعبةاءنبل

للتناقضالحلهيفالشيوعيةوبذلك.عوائقأيةبدونالإنسانيةذالئتهيتمفك

والوجود.الذاتوبين،والإنسانالإنسانوبين،والطبيعةالإنسانبينوالصراع

."الحريةحكمإلىالضرورةحكممنالانتقال"الماركسيالتعبيرحسبإنها

بالواقع.اصطدمتالماركسبةالشيوعيةحولالأساسيةالأفكارهذهاعن

الأوروبيةفالشيوعبة.ماركسيةسباسبةأنظمةأقامتالتيالبلدانفيوخصوصا

الماركسية،جوهرعنالعشرينالقرنمنالسبعينياتفيتخلتالمثالسبيلعلى

6.7-هص،عطارالغفورعبداحمد،الصهيونيةوليدةالشيوعيةأ-
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"االكاصرةالفكريهاهباتافي

طريقعنالحكمإلىالوصولبإمكانيةوقالتالبرولتياريا.دكتاتوريةوهو

تمسكعنفضلاهذا.الثوريالعنفطريقعنلا.السلميةبالطرقأي،البرلمان

كما...(بلجيكا-ايطاليا-)فرنسا-الغربيةالليبراليةبالقيمالأوروبيةالشيوعيةهذه

حولدارالعشربنالقرنستيناثفينشأالذىالسوفبتي-الصينيالخلافا!ن

الشيوعية.مفهومذلكفيبماالماركسيةمفاهيم

الخطرالشبوعبةأنالغربيةالدول.اعلئرتذلككلمنالرغموعلى

بماغربيمطلبالشيوعيةمكافحةأنفاعتبرت،وحضارتهالأمنهاالمهددالأول

الأمريكيةالمتحدةالولاياتاعتبرتماوكثيرا،الناميةالبلدانفيمكافحتهافلكفى

مواجهته.وبجبمقبولغيرخطرهىالاثميوعيةأن

علىالسبطرةإلىترميسياسيةوحركةاجتماعيةنظريةفالشيوعية

بالمزاياآخرعنفرديمتازولابالشماويالمجتمعأفرادلصالحومقرراتهالمجتمع

ومنماركسكارلهوالشيوعيةللنظريةالروحيالأب.المجتمععلىتعودالتي

ليميرفلاهوفبهاوالتطبيقالكتاباتفيواسهمالشيوعبةالنظريةفىتوغلمنأهم

)1(.لبنين

الشيوعيةللحركةوالأبرزالأهمالوثيقةبمثابةالشيوعىالبيانويعتبر

الحركاتمنطلقاتحددتالتيوهي،الأبرزوالفكريالمصدروهيالعالمية

الئجربةكانتوالني،السوفبتبة1791ثورةذلكفيبماالاشتراكبةالأممبة

ومن،وانجلزماركسأنصحيح.والدولةالحكممستوىعلىالأولىالماركسية

أنإلا،والتاريخوالسياسةالاقتصادفيأخرىكتاباتوضعوا،لاحقاتبعهما

المنطلقاتهيفما،الكتاباتللكلمجملالأولىالمرجعيةيبقىالشيوعيالبيان

أصبحتحبث،لبنينعهدفيإضافاتمنتبعهاماوللماركسيةالأساسيةالفكرية

اللينينية؟-الماركسيةباسمتعرف

0211-.صالاشتراكيةالأخلاقفيلينينا-
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االكاصرةلغكريةااهباتافي

الشيوجمة:فىالدين

والخيالالوهممننشأتالتيالقديمةالمخلفاتمنالدينالشيوعيونبعتبر

لتخديرالاستغديةالطبقةوضعتهاأو،الاقتصادىالوضععنانعكستوالتي

أرهقهاالئيالخدرةالكادحةالجماهيرهذه.بحقوقهاالمطالبةعنالكادحةالجماهير

عليهاوهيمنت،اثطةللإدارةاسشملمتالمستقبلفيلهاأملكلوفقلت،الفقر

صبرتبل،مستغلبهاتقاومولالكرامتهاتثأرعالتفما.التقليديةالرجعيةالأفكار

كماونعبم،جنهمنعندهبماوطمعا،تعالىلثهاحشماباوالاستغل!الأذىعلى

الأراضيمنهائلنصيبلهمكانالذي،الكنيسةورجالالدياناتوعدتهم

الإقطاعية.

سبطرث-يزعمونكما-علمبةأسسعلىفامتالتيالشبوعيةواللؤرة

الدينبةالأفكارفيهاتنمحيالتيالظروفوأوجدت،الطبيعةفيالإنتاجقوىعلى

مكانهوأصبحالتدبير!.فيواللهالتفكيرفيالناس!مفهوموأبطلث،الناسوعىمن

كلالشيوعيةالثورةقطعتماإفياعجبفلا"أيضاوالتدبيراللقكبرفيالناس"

فإنلهذا.التقليديةبالملكيةوثيقاارتباطاالمرتبطةالدينيةبالمعتقداتلهاعلاقة

علىمدارسهافيوالالحادالماليةوتدرس،الأديانمحاربةرسمياتتبنىالشبوعية

للدعايةالوسائلشتىوشمتعمل.دينهمالمؤمنونيدرسكما.علميةعقيدةأنها

الشريفوالإنسان،المجتمعمنجذورهواستئص!اللينمنالناسلتنفيروالإعلان

في،مكانهالإلحادىالوعيوبثالدينهدمفييطمالذيهوعندهمالمناضل

.العمالصفوف

لنفسهااتخذتهالذكطبالمفهومغيرهاعنالدينإلىالشبوعبةالنظريةوئتميز

إلحادنظرهافيوهو.بهاالخاصإلحادهالهاأنتصورفهىالإلحاد،عن

باعتباريكتفلمسابقيهخلافعلىأنههوالماركسيالإلحاديميزماا!ن.ايجابي

اعنبل،الجهلوئدهوهممجردأو،المستبدون.اصطنعهافحسبخديعةالدين

http://www.al-maktabeh.com



االكاصرةالغمريةاداهبافي

الصورةبهذهالأديانللبيهاالتيالإنسانبةالحاجاتعنبحثاقدانجلزوماركس

لشقاءانعكاس:واحدوقتهيالأديانأنإلىماركسبقولكمافوصلا،المخادعة

.الشقاءهذاعلىواحتجاجفعلي

الشبوعبة:فىالأخلاق

أخلاقعنكبيرااختلافاتخلالفالشيوعيةالأخلاق:أنالماديونيقول

أنحينفي.يقدسونهاوالجماعيةالملكيةبحمونالشيوعيينلأن،المستغلين

الماديةالوسائلبشتىعنهايدافعونوويحمونهاالخاصةالملكيةيقدسونالمستغلين

الجماعيةالملكيةأنتعلنالمستغلينلأخلاقخلافاالشيوعيةوالأخلاق"والفكرية

وجميعكلهالمجتمع.رفاهتؤمنالتيالملكيةهذه.حمايتهاوتجبالمقدسةهي

.)1(ااالكادحبن

للشيوعية،الإخلاصالشبوعيالانسانفيتربيالشيوعيةوالأخلاق

من"الفردقاعدةمنتنطلقلأنها،الاشتراكيةوالبلدانالاشلزاكىللوطنوالحب

الجماعة.داخلإلاحريتهتظهرلاالذى)2(ااالفرداجلمنوالجميعالجميعاجل

التطويرإمكانيةتمنحهالتيالوسائلالفرديحصلفقطالجماعة:افيماركسيقول

الجماعة.فىإلائوجدلاالفردحريةفإنبالتاليو،لمواهبهالشامل

علىوتنكرأخلاقيغيرأساسعلىالاشتراكبةبقيامتعترفوالماركسية

علىقائمةالاشتراكيةبأنيقولونالنينالبرجوازيالاجتماعوعلماءالمفكرين

فيينطلقواأندونمثلاالمطلقوالحقالخالدةكالعدالة،المجردةالأخلاقأساس

لاالمعنىهذاعلى.فهيالاجلضاعىللتطورالموضوعيةالقوانينمنهذاحكمهم

إلىبنائهافيتحئاجلا.وهيلينينتعبيرحدعلىأخلاقمنذرةملثالتملك

العلمي.الأساسإلىتحتاجوإنماالأخلافي،الأساس

464صالتاريخيةالماديةأ-

474صالتاريخيةالمادية2-
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للرأسماليةنتيجةهو.وإنماأساسيشيءالظلمبأنتعترفلاوالماركسية

(يقولون)كماوالمتقاعسينالمهملبنتدينالتيالشيوعيةالأخلاقفيالمبادئواهم

الشيوعيللفردواجبأسمى.وأنهإبداعانهعلىالعملنحوالعالفةإلىالنظرهى

المجتمعأخلاقمعتلتاقضالآخرينحسابعلىالعيشإرادةلان،المجتمعتجاه

الاشتراكي.

اجلمنللأخلاقمنافعملأىلارتكابالاستعدادأتمعلىوالشيوعيون

الوسبلة".تبرر"الغايةالقولمنينطلقونبهذاوهم،وطموحاتهممكاسبهمتحقيق

ضروببشتىيتمرسأن،الحقالشيوعيالمناضلعلىيجب:"لينينويقول

تحققوسيلهكليباركالشيوعيةاجلمنفالكفاح،والتضليلوالغشالخداع

."الشيوعية

:الأسرةمنالشيوعيةموفف

والمرأة،المجتمعفيبالبرجوازىالأسرةفىالرجلالماديونيشبه

الاقتصادكط،الأساسعلىقامتقدالوحدانيةالزيجةأنوعندهمبالبروليتاري.

الزيجةكانتلماهويطرحالذىالسؤالولكنالرجلبيدالثورةبتركيزوذلك

.الأسبابهذهباختفاءتختفيفهلاقتصاديةأسبابمنظهرتقدالوحدانية

تامأتحقيقابالتحقيقتأخذسوفتختفيأنمنبدلاإنها11انجلز:يحيب

المأجورالعملأيضاسيزولاجتماعيةملكيةإلىالانتاجوسائلبتحويللأنه

يمكنالنساءمنعدداتضطرالئيالضرورةلذلكتبعأوسلزول)البروليتاريا(

)1(.ااالمالاجلمنالاسشملامإلىالإحصاءبواسطةحسابه

الأسرةلتقىلاعامةملكيةإلىالإنتاجوسائلفبانتقال11انجلز:يقولكما

إلىالخاصالببتىالاقتصادينقلبو،المجتمعفيالاقتصاديةالوحدةهيالفردية

فيعنى،العامةالشؤونمنوتربيتهمبالأطفالالعنايةوتصبحاجتماعيةصناعة

117صالأسرةأصلأ-
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وبذلكطببعيين،أمشرعيينأكانواسواءالأطفالجميعفىمشماويةعنايةالمجتمع

زماننافيهيالتيالعواقبجراءمنالفتاهقلبعلىيستحوذالذىالقلقيختفي

تحب،لمنحرجبلانفسهاتقديمعنيعوقهاوخلقياقتصادىاجتماعيحافزأهم

لنشوءئممنوفشيئاشيئأالجنسيالوصالحريةلازديادكافيأسببأهذابكونفلن

ا)1(.االنساء؟وعارالعذارىبشرفبتعلقفيماشماهلاأكثرعامرأى

:الأسرةعلىالشيوعةنأليرمدى

الأولاد،وتربيةالزواج،الأساسينالأسرةركنيت!يمإلىب!فونإنهم

الزواجطرفىتهمخاصةعلاقةتصبحلنالجنسينبينالعلاقةأننظرهموفي

نفقةعلىالأولادتربيةويفضلالخاصةالملكيةبإلغاءإلااحد،تدخلدورفقط،

المجتمع.

تعنيلاخاصةمسألةستصبحالجنسينبينالعالكاتأن11انجلز:قالهماوهذا

إلغاءبفضلممكنأسبكونفيها.وهذايتدخللنالمجتمعوالمعنيينالأشخاصإلا

يكونفلكوبنتيجة.المجتمعنفقةعلىالأولادتربيةوبفضل.الخاصةالملكية

لأهلهمالأولادلاولزوجهاتابعةتعودلنفالمرأة.ألغياقدالراهنانالزواجأساسا

."الخاصةالملكيةبفضلموجودةئزالمااللتعيةهذه

شيوعيةلانالنساءإشاعةحولالبرجوازيةذعرمنالشيوعيونويضحك

إغواءفىلذةيجدونالبرجوازيونو.موجودةكانتتقريبأنظرهمفيالنساء

نساءتكونبأنبكتفونولا.الرسميبالبغاءيكتفونلافهم.بعضلنساءبعضهم

النساءإشاعةهوالبرجوازىوالزواجتصرفهبم.تحتالبروليتاريينوبنات

وهدمالأسرةئفكيكمنإليهمالموجهةالتهمهيقبلونوالشيوعيين.المتزوجات

كمابالرياءالمستترةالنساءإشاعةسيحولونأنهمذلكمنوالأهم.العائليةالعالثة

رسمية.علنيةشيوعيةإلىيزعمون

118صالمصدرنفسا-

184

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


االكاصدةالغكريةاداهبافي

الإنتاجعالثاتبزوالستزولالنساءشيوعيةا!نيقولوننجدهمذلكومن

الحالية.

النساء.إشاعةإدخالإلىحاجةبالشيوعيينليست11وانجلز:ماركسيقول

نساءيصرفهمتحتتكونبأنالبرجوازيونيكتفيولا.موجودةكانتتقريبأفهي

إغواءفيخاصةلذايجدونبل-الرسميالبغاءعداوهذا-وبناتهمالبرولبتاريبن

."بعضلنساءبعضهم

النساءإشاعةسوىوالواقعالحقيقةفيالبرجوازيالزواجليس

كمايريدونأنهمهو،إذنالشيوعيونبهيتهمأنيمكنمافقصارى.المتزوجات

صريحةبإشاعةوالمغطاةبالرياءالمستترةالنساءإشاعةعنالاستعاضة.يزعم

رسمية.

بطبيعةيؤدىالحاليةالانئاجعالقاتمحوأنالواضحالبديهيمنولكن"

أمرسميأأكانسواءالبغاءأنأى.فيهاتنتجالتيالنساءإشاعةمحوإلى،الحال

)1(011يضمحلويزولرسميغير

للارريان:الشيوعيةمحاربة

،الأديانعلىللقضاءالفكريةوالعمليةالوسائلبكلجاهدةالشيوعيةشمعى

ما-الأديانضدفيهاهوادةلاحرباالشيوعيةشنتفقدالإسلاموبخاصة

وسائلشتىومارستفيها،أقدامهاوضعتالتيالبلادفي-اليهوديالدينعدا

وأعدمت،والكنائسالمساجدفأغلقتأهدافهالتحقيقوالماديةالفكريةالضغوط

وغيرهم،المسلمينمنالملايينوقللت،النصرانيالدينورجالالمسلمينالعلماء

ولقدسيبيريا،مجاهلإلىمنهمكثيراونفت،وأهلهمديارهمعنالملايبنوشتت

المجاهدينوتقتيل،المسلمةلأفغانستانالوحشيالشيوعيالغزوعنوسمعنارأينا

وأرضهم.عقيدتهمعنيدافعونلأنهمالمسلمين

62.63-صالشيوعيالبيانأ-
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التيالشعوبوعلى،شعبهاعلىالإلحادالشيوعيةروسيافرضتكما

السجنعقوباثوفرضت،المدارسفىالدينتدريسومنعت،فلكهافيشمير

.البلوغسندونهممنبينالدينتعاليمينشرمنكلعلى

للدين:الشيوعيةمحاربةأسباب

شنتهاالتيالقاسيةوحربهاللدينالشيوعيةمعارضةأنالباحثونيؤكد

اللهشعباستعلاءتحقيقإلىجاهدةشمعىالتياليهوديةالنفسيةإلىتعودعليها

اليهود.منزعمائهاومعظميهودىنتاجالشيوعيةكانتإذاعجبولا،المختار

علىوالمجبولون،الأخرىللأديانوالكراهيةبالحقدمعروفونقومواليهود

وإبعادهمالناسلإفسادفرصةكلينتهزونفهموالفساد،المالوحبوالجشعالطمع

وإفسادالناسعقائدهدمإلىالراميةمخططاتهممنيتمكنواحتى،القويمالدينعن

التيالأسلحةأهممنوالشيوعبة.يريدونكماالناسيسوسونوبالتالي،أخلاقهم

مخططاتهم.فياليهوداستخدمها

القديمةالأديانمحليحل،ديناأوعقيدةبوصفهاجاتوالشيوعية

ورسله.تعالىاللهلتكرالتيوالماديةا!حادإلىبالدعوةويناهضهاويحتقرها،

إلىسبيللاالأديانعلىالشيوعبةتزالوماشنتهاالتيالعمليةالحربهذه

واقعفيفتحكمه،دينهاإلىالاسلاميةوبخاصة،الشعوببعودةإلامقاومتها

الله.سبيلفىالجهادرايةوترفع،حياتها

مخدر،بأنهالدينوصفوافقد،الأديانعلىفكريةحملةالشيوعبةشنتوقد

متحررتقدميوالملحد،جاهلمتخلفرجعيالمتدينوان،وخرافةوهموأنه

وأتباعها.الأديانعلىالعمليةحربهاتبررحتى
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الصهيونية

الصهيونية:ن!يف

أجدولممطلقاللصهيونيينتبهلمالمعاصر،المذاهبفىكتبمنجميعا!ن

المذاهب.لالكبينفيهاكتبقدأحدا

لخمسةعقيدةأصبحثلأنها،والمذاهبالحركاتاخطرمنواحدةإنها

فلسطين،ارضبحلالونيهوىملايينوثلاثة،العالمفييهودىمليونعشر

اليهوديةالدويلةإلايهمهملا،حولنافييعيشونالذينالعملاءالافإلىإضافة

ومنمنهاالخوفوإعلانومستقبلهاجانبفيفلسطينارضعلىقامتالئى

وقوتها.مكائدها

أنفسهماليهودمناخطراليهودغبرفيبالصهيونيةالمؤمنونأصبحلقد

واعثبارببنناإسرائيلبقبولالوسائلبشئىبإفناعناالمكلفونهملأنهم،أمتناعلى

نعايشها.انمنايريدونالتيالمذاهبمنالصهيونية

بوجدلاإذ،المذاهبهذهبرنامجضمنالصهيونيةإدخالعلىلتعولقد

ندرسولاالبراجماتيهوالماركسية،والرأسماليةالشبوعيةندرسيجعلناسببا

وجههافىنقفأن..واحدةوالنتيجةوالعقائدالأفكارتعدثفقد،الصهيونية

الإسلامد4.العدبدةعليناتفرضهالذىمو!فنامنهاونمفونفهمهاندرسها

الموجودالتلأوالربوةأوالجبلوهوصهونمنالصطونيةكلمةجات

أورشليم.فى

استعلاثيةمذهبيةأسسعلىتقوماستعماريةعنصريةحركةوالصهيونية

إلىالوصوللغرضالعنفمستخدمةوالعدوانوالسيطرةالتوسعإلىشمعى

أهدافها.
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القرنمنالثانيالنصففيأوروبافيالصهيونيةالحركةظهرلاوقد

فيلهاتنظيمأولوشهدتاليهوديةالديانةوعنفلسطينعنبعيداعشرالتاسع

ينسبالذيالمؤتمروهو7918()عامفىعقدالذيالأولالصهيونيالمؤتمر

البهودبة.)1(الدولةمولد(هرتزلتبودور)ومؤسسهاالص!ونبةالحركةزعيمإليه

أنمنهاخاطئةفرضياثعلىنشوئهامنذالصهيونيةالحركةارتكزتوقد

الشعبو)وحدة(اليهوديةالقومية)يسمىماخلقإلىوشمعىوشعبديناليهودية

وطنإقامةفىالاستعماريالهدفولتحققفلسطينلاحتائلوساعية(اليهودي

فلسطين.ارضعلىالصهيونيةالدولةإقامةفىلليهودالأمللتعيديهودى

يلى:فليماتنحصرزعملؤهاصاغهاكماللصايونيةلرئيسيةالأفكارإن

المختار.اللهشعباليهود10

الشعوببهاتتصفلاخاصةوسماتتاريخيمصيرذوشعبهماليهود20

.الأخرى

)2(.فلسطين-القديملوطنهميطمحواأناليهودعلى3.

الدويلةقيامالسابقالصهيونيالعدووزراءرئيسغوريونبنأسمىلقد

المملكةكانتحبث(الثالثةإسرائيلمملكة)ب4891عاماللقيطةاليهودية

167عامالمكابيينثورةبعدقامتالئيوالثانيةالسلامعليهداودمملكةهيالأولى

ال!يلأ.المسيحقبل

اسماهماتحقيقسبيلفيانهالسابقالعدووزراءرئبسبيغنوأعلن

والملكداودالملكعليهايسيطركانالتيالمنطقةكلتضمالتي(الكبرى)إسرائيل

.عام3...فبلسليمان

.901ص-الفلسطينيةالموسوعةا-

.611ص-السابقالمصدر2-
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شعبهماليهودأنمنالقديمالعهدفيجاءماعلىهناالصهيونيةوشمتند

تدعيكماكنعانارضاللهمنحهمالنبنونسله!بإبراهيمبنسبهموالتحججالله

القومبةالمشكلةأنعلىهرتزلأكثروقدالبهوديةالعقيدةمنانطائقا)1(التوراة

)2(.وحريةبأماناليهودفيهابعيشوالتياليهوديةالدولةبتكوبنتنتهياليهودبة

الصهبونبة:افسام

:صطونيتان،طاعنهانتحدثالتيوالصطونية

الأصل.الصهيونبةوهي.)3(أليهودولألصهورنية:الأولى

كلعلىاليهودسيطرةإلىيهدفون،يهوداأفطابهايكونالتيلالكأى

والتيفلسطينارضعلىالتوراتيةالأحلامدولةويقيمون،العالمواقتصادموارد

اع!رفتكماكلهالعالمتدملرإلىذلكأدىولوا!ملاداودملكإعادةإلىتهدف

الصهيونيةهذهعلىهناحديثناوسيركز،صهيونحكماءبروتوكولاتبذلك

العالمي.الدوليبالإرهابوعالثتهاالحاضرةوصورتهاوجذورها

العالمية:ألصهيونية:الثلألية

التيوالترفيطةاللثافيةوالنوادىوالاجئماعيةالسياسيةالمنظماتلالكأى

وغيرهماليهودمنأعضاؤهاويكونوحدهماليهودبقيادةالصهيونىالفكرتنشر

البهائيةكالمنظماتأزرهميشدخلفهممنيقفعالمياسندااليهودغيرليكون

.)"(الأرضيةالكرةأنحاءفيالمنتاثمرةالروتارىونوادى

.بتصرف38-92ص-والمسيحيةاليهوديةالديانتينتاريخموجزا-

مركز-نعمةنوركطاحمدالدكتورفلسطينتجاهالعثمانيةالدولةسياسةفياليهوديةالأفليةائر2-

.8291-بغدادالفلسطينيةالدراسات

الدينيةالجنور،الموسومةالتميميمحمودفرحانالطالبرسالةفي(الصهيونية)فصلانظر3-

الماجستير.شهادةلنيل8691عامالشريعةكليةإلىبهاتقدمالتيالصهيونيةللحركة

حيث،شلبياحمدالدكئورتأليف-االيهوديةالديانة،الأولالقسم،الأديانمقارنةكتابراجع4-

مستفيضا.والمنظماتالنوادىهذهناقش
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البقاعمنكثيرفيوالمنتشرةوالبمينيةاليساريةوالمنظماتوالأحزاب

المتبرقعةالدينيةالحقيقةذاتواليهوديةالصهيونيةأغراضلتحقيقإلاتقعلموالتي

الوحيدةالمنظمةهي(يهوهشهود)أنإلا،يهوهشهودوكذلكالسياسيةبالصبغة

والفكريةالسياسيةالشخصياتمنوكثير،المسيحيينمنأعضائهاجميعالتي

واللالمودالتوراةاحتوتهماعلىاليهوديةالدينيةالعقيدةتعتمد،المرموقةالعالمبة

فلسطينبامتلنحقالليهودأنتزعمونصوصتعاليممنالأخرىاليهوديةوالكتب

إبراهبم!بهاالربوعدالتيالميعادأرضباعتبارهافيها(يهوديةدولة)وإقامة

عشراتالمقدسةأنبيائهمكتبفيالربوعودتكررتوقدالاهابتمليكهمونسله

لهوعودهوتحقبقأوامرهولتفيذفلسطينإلىالهجرةأناليهوديرىولذلكالمرات

.)1(المختارشعبهأنهم-برونكما-باعلتارهم

لاعتبارهالعالمعلىوالسيطرةللشملطالارئكازنقطةفلسطينالللمودوجعل

هىوفلسطينمنهاوجزءاالإلهيةللعزةمساويالكونهللإسرائيليملكابكاملهاالدنيا

حقاالأرضهدهباعتبار(البهوديةالدولة)فيهتقومأنيجبالذيالعالمقطب

عليها.)2(والسبطرةاحتلكهافردلأىيحقفلا.لليهودخالصا

هذهعنيعبروأصبحكاملاارتباطابالأرضاليهوديالدينارتبطلقد

الزمانيتخطىالبهودىأصبححيث،والأرضالدينبينمئرابطةبعالكةالارتباط

مكرر(إسرائيلإله)غيرهمدونوحدهمعليهممقصوراإلههموصاروالمكان

اليهوداعتبروبذلكالأخرىبالأمملإلههمعائقةولاالتوراةفيالمراتمئات

تنفصملابإلهدائمةصلةذاتوالقديسينالكهنةمنأمة،مقدسةقوميةأمةأنفسهم

-القاهرة،للكتابالعامةالمصريةالهينة،عليهاوالردالصهيونيةالادعاءات،رشوانالحميدعبدا-

.53ص/7791

الإسكندرية-جامعةمطبعة،الدوليالفانونحكمفيالصهيرنيةدعوى،الغنيميطلعتد.محمد2-

.ه-3ص/791-.مصر
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اليهودنفوسفيعملهااليهوديةالديانةمنجعلالوثيقالارتباطوهذا،عراها

مناختيرقدلشعبخلقتالتيالأرضهيالميعادأرضبانلإقناعهموعقولهم

)1(.المقدسةالأرضهذهفيليقبمالشعوبببن

اليهوليةوالئعليمالأفكاريمال!الأرضمنالصهيونبةموقفكانلقد

الأفكاراستغصالصطونيةاستطاعتوبذلكالمخلالفة،الدينيةكتبهمفىالواردة

للديانةامتدادوكأنهاظهرتاليهودنفوسفيالفاعلالتأثيرذاتاليهوديةالدينية

بعدمبادئهالاعتناقاليهوديةالجماهيرتحويلبذلكمحاولةلهاواستمراراليهودية

الدينيةوالرموزالأفكاروحولتوالسياسيالدينيالمجالينبينالمزجاستطاعتأن

والأخالفيالدينيمحتواهامنأفرغتهاأنبعدقوميةورموزأفكارإلىاليهودلدى

اعتناقالصهيونيةضمنتوبهذا.السياسيالمجالإلىالدينيالمجالمنونقلتها

مبادئهاالمخلالفةالمشاربفوىأوروبايهودخصوصااليهودمنواسعةجماهير

.)2(الجماهيرهذهإلىلقتقركانتأنبعد

الترويجفيالمحزفةاليهوديةالدينبةالكتبحوتهماالصهيونيةاستغلتلقد

وأقوالاليهودىالتصوفوكتبوالزوهارالتوراةمنفاستمدتوخططهالأفكارها

أهدافهاعلىالدينيةالشرعيةيضفيمامعهاالمتعاونينالدينورجالالحاخامات

منئدعيهمافىوالعقليةالسياسيةالصهيونيةلمنطلقاتاساساوبعدهاوغاياتها

بهتشبئتماأهمالادعاءاتتلكفكانت(الميعادأرض)فلسطينفيإلهةحقوق

فلسطينواستيطانوالئوسعالسيطرةفيلأحلامهائحقبقاإليهودعتالصهيونية

طريقعنالأصليينسكانهاطردبعدعلبهاالكاملةالسيادةوتحقيقواستثمارها

والنشر-للدراساتالعربيةالهيئة،وإسرانيلوالصهيونيةاليهودية،المسيرىالوهابعبد.دا-

.31-9ص/5791-بيروت

القسم،الصهيونيةالأيدلوجيةالصهيونيةوالمصطلحاتالمفاهيمموسوعة،المسيرىالوهابعبد.د2-

.422-223ص-القاهرة-الأهرام-مطبعةالثاني
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االكاصرةالفعريةا!راهبفي

الأمرسياسبةقبولعلىوإرغامهمضدهموالعنفالقوةواستعمالالعسكريالغزو

الواقع.

بالأرضالاحتفاظمنئمكنهاالتيالوسائلجميعالصهيونيةسخرتوقد

جاهدةالص!ونيةفسعتمكرهبنالمستجدةالأوضاعقبولعلىأصحابهاوإرغام

علىكذلكالحصولالاستعماريةالدولمنوالحمايةالدعمعلىللحصول

الخارجيةوالاستثماراثالأجنبيةالأموالوئوظيفوالاقتصاديةالماليةالمساعدات

للدولةوالاقتصادىالسياسيللكيانالمادىوالجغرافيالأرضيالأساسلإقامةفيها

مناليهوديةوالإعلامالدعايةوسائلتوفرهماعلىوالاعتمادفلسطينفياليهودبة

الدولمنكليهرعطفعلىالحصولبغيةالعالميالعامالرأيعلىواسعتأثير

فياليهودىالوطنلإقامةدعواهافيللصهيونيةتأييدهاوكسبوالشعوب

.)1(فلسطين

اليهودأولئكلدىالكافيةالدينيةالعاطفةاستغائلالصهيونيةواستطاعت

أسسأهممنالميعادارضوأصبحتالسياسبةمطامعهالخدمةوشمخيرها

وانطلقت،اليهوديةالدينيةالعقيدةفيمداهابلغتأنبعدومقوماتهاالصايونية

مخللففيمبادئهالنشروالأساليبالوسائلومخللفالجهدتسخرالصهيونية

دوليةفلسفةإلىالخاصةفلسفتهاتحوبلمنبذلكفتمكنت،والمجتمعاتالأوساط

والمواقفالائجاهاتتحديدفىالفاعلالدورلهاوكاق،عامةالمجتمععمت

)2(.الدولية

حزيرانلعدوانإستراتيجيةتحليليةدراسة،وإسرائيلالعرببينالقوىتوازن،الغفورىأمينا-

.6891ا/سنةطدمشق-والنشرللطباعةالاعتدالدار-6791

وانظر(6891القاهرة)7-6ص-اللوليالقانونضوءفيفلسطينقضية،الفاروقيإسماعيل2-

والدراساتالبحوثمعهد،12ص-الدولىالقانونضوءفيفلسطينقضية،الجلبيحسنكنلك

.9691بغداد-العربية
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االكاصرةلفكريةااهباتافي

منهاواتخذتالميعادلأرضالتوراتيةبالوعودالصهيونيةتمسكتلقد

مساعدةعلىبذلكمعتمدةالعربيةالمنطقةفيالتوسعيةخططهاللثفيذوحجماأساسا

تستطيعكيالمنطقةفىقواعدهاأهممنالصهيونيةمنجعلتالتيالاستعمارية

بهاتزخرالتيالطاقةومواردالاقتصاديةالمواردعلىوالسيطرةخلكهامنالنفوذ

)1(.العربيةالمنطقة

:الميعادأرضحدود

وهى،محدودةغ!روبمقدسةبي!د!ةبكتيقر/ءةمقلطهركمابميعاد/رض!وحدود

تخلف/بسر/لفلىل!مىءلأسببنور/ةذكلزلههبتى/جمه!/لوعود/قحي!،للتوسحقانبة

بمي!دهو/وضح/لبد/رض!بفر/ت/بربنلهلىمقحدودههخكير/ق،لآخرو/حدمق

/لنصومىمقوتشيركئيربيمم/لكنيسةلإبغلىمكتوبببصهذ/بى/ق/ضهفة

/سقفلتفقدلذئك/لسالفة/لحدودبر/ضهفةسور؟تضمحدودها/بر/قبتور/تية

/لدولية،/لسإسلهللاعنإر/ت/همية/لهنعرولم/طماعهالتنفيذبنوسعمب/بصهييئس!

و/لأسالببطرقىمختلفو/سنخد/م/لتدريجى/لتوسح/لصهيئسلآلارعقليبلم/في

حدهـدتوسيح/خلىمغئرقلسطينبيهودلهبهجرةوتشجيحبرلبة/لأر/ضىلضم

/بررمقو/صبع/لصهيئلىبتوسح/مام/للاببتوربرةفتحتوقد...بصهونىالكماق

ملارمةحتميةلاستمر/ر/لز/حفوبضم/لتوسحفكاق/لإسر7شييئبسإسةفى/لأسيى

)2(.فلسطينفى/لإسر/نفلىئلوجود

الدولةفيتدخلبابلأنإلىالللموديةالنصوصبعضأشارتوقد

خريطتهمفيفيدخلاليهوديسكنهاكانالتىالأماكنجميعإلىإضافة،اليهودية

المنورةوالمدبنة(والكفلالعزيرأىعزرا)مدنفيهالذىالعراقجنوبالسرية

.قينقاعوبنوقريظةوبنوخيبرمنحولهاوما

القاهرةالمعرفةدار،العالميةالعربيةالدراساتمعهد،والانجيلالتوراةفيإسرائيل،كاملمرادد.أ-

.64-63-4ص-6791حمسنة2ط-

مصيرها-،واقعها،قيامها،إسرائيل-سليمانالرزاقعبدالوهابوعبدالدسوقيكاملمحمد.د2-

.125ص-6891-القاهرة-بمصرالمعارفدار
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االكاصرةلفكريةااهباتافي

إعلانبعدبالتوسعالإسراعضرورةتأكيدفيالصهاينةالزعماءتبارىلقد

الكتابفي(غوريون)بنفيصرح4891عامأمارس5فيالصطونىالكيانقيام

نصلأناستطعناالروادكفاحمنسنةسبعينوبعدفقطالآن)5191لعامالسنوي

دعاةاكبرمنيعدغوريونوبنالعزيز(وطننامنجزءفياستقلكناأولإلى

عنللئوسعالداعيةالصطونيةالحركةمنظرىمنكانإذ،الإسرائيليالتوسع

التيالحدودللكالآمنةالحدودبدعوىالمجاورةالعربيةللأراضيالاحتل!طريق

.)1(عنهاالدفاععلىوبالقدرةالاقتصاديالتطورعلىبقابليتهاتتصف

التيالتوراتيةنصوصعلىالصهاينةمنوغيرهغوريونبنويعتمد

..(لكميكونأقدامكمبطونتدوسهمكانكل)بانتخبرهم

علىتحثالتىالتوراةبنصوصالصهيونيالفكررجالاسئرشدلقد

مسترشداآمنةحدوداصموئيلالحاخامفاقترحالمجاورةالمناطقوضمالتوسع

فىذلكوردوقدأ-12(:24)العددسفرفيالتوراةأوردتهاالئيبالحدود

وحدوده1791عامشيكاغوفيالصادر(المقدسةللأرضالحقيقيةالحدود)كتابه

9191عامفرسايمؤتمروجاء4091عاماقترحهاالتيهيرتزلحدودغير

السابقالإسرائبليوالصناعةالتجارةوزير(بيرنشتين)بلورهاأخرىبحدود

استعدادازعمائهوراءويتكلداستهلاكهمنيقللأنالإسرائيليالشعب)على:بقوله

)1(0(الوجودمنالعربيةالدولفيهايمحوالتيالفاصلةللساعة

هناكيزاللا)السابقالإسرائيليالوزراءرئيسأشكولليفيويقول

وقد)2((.الآنحتىعليهاأيدينانضعلمالقديمةفلسطينمنمتركيلوألفعشرون

قببلصدرعددفيالفرنسيةاللوموندلصحيفةالسياسيالمحرررولو()ايريكفسر

منوجزءاالعراقمنجزءاأنيقصدبأنهأشكولقول6791حزيرانعدوان

.012ص-السابقالمصدر،الدسوقيكمالمحمدد.أ-

.(الطبعمكاننكر)دون7491سنةأطالقدسإلىالعبور،حجازيعرفات2-
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االكاصدةالغكريةاهبا!في

التيالقديمةفلسطينمنأجزاءهيالأردنوشرقالغربيةالضفةوكافةسوريا

)1(.عليهايدهيضعبأنأشكولبحلم

التوسعأعمالمنبسلسةالعدوبدأ4891عامالصهونيالكيانقياموبعد

عامعدوانمنهاالمجاورةالعربيةالدولعلىحروببإعلانالفرصواستغص

إقامةفيالصهيونيالمخططمنالثانيةالمرحلةلإكمال6791وعدوان5691

منهاالعربيةالمناطقمنالعديدضمبذلكفاستطاعفلسطينفى(اليهودية)اللولة

العدوانكانكذلك،الجولانومرتفعاتوسيناءالأردنلنهرالغربيةالضفة

الصهيونيالمخططمراحلمنجديدةمرحلة8291عاملبنانعلىالإسرائيلي

التوسعي.

الصهبونىالكيانإقامةفيالغربيينمنالصهيونيةلاقتهالذىالدعمإن

والسباسةالإستراتيجيةالأحلامإلىتضيفهاالتيالدينيةالمسألةإلىالآخرهويستند

علىللغربوسياسيةعسكريةقاعدةالصهيونيالكيانمنجعلتالتيالغربية

.العربأرض

:المختارللشصالدينىالمفهوم

أوالقديمالعهدبأنبالقولاختصارهيمكن،المذكورالدينيالجانبأما

بالحصولاليهودوحثفلسطينبأرض)2(بالوعودنصوصاتمللئوالتيالتوراة

.121-صالسابقالمصدر،الدسوقيكمالمحمد.دأ-

وزرانهارئيسليعلنمباشرةبهاالاعترافعتبالمتحدةالأممفيإسرائيلممل!وقفسنةستينقبل2-

وتملكاحت!مشروجمةفياليهوليةعقيلتهالعالممسامععلىغوريونبنالصهيوني،الأسبق

لناحقولكنها،القانونيأوالسياسىالحقطريقمنلنافلسطينتكونلاقد)قالهومما،فلسطين

وجبولذلك،النبلإلىالفراتمناياهاواعطانااللهوعلناالنيالأرضفهي،لينياساسعلى

مخالفايعتبرإنشانهابعدإسرائيلخارجببقىيهوديكلوانفلسطينإلىيهاجرأنيهوديكلعلى

التاريخفىواليهودالعربانظر(اليهوديبالدينيوميايكفراليهوديهذااق.بلالتوراةلتعاليم

.371-صسوسةأحمدللدكتور
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ا!مكاصرةالفكرية!با!مرفي

وا!ن....المقدسكتابهممنجزءهوالكتابذلك،وسيلةأوطريقةبأيةعليها

)المسيحيون(هموإنماإسرائيلبنييعدلمالمختارالشعبأنترىالمسيحيةكانت

أصبحثقدالتوراةفيالمذكورةالوعودجميعوأن...بالمسيحيؤمنونالذين

رسالةوإنكارهموانبيائهمآبائهمتعاليمعلىلخروجهملليهودبالنسبةملغاةوعودا

بفعلحقهممنأصبحالذبنالمسبحيينإلىالعصورللكميراثفحولالمسيح

وانطالالا.البشريالجنسأفرادجميعتضمروحيةمملكةإقامةالعهودللكميراث

أصدر(الميعادأرض)فلسطينبأرضاليهودلذرائعالمسيحيالرفضمن

لدعوىقاطعتكذيبفيهارسميةوثيقةالفاتيكانفيالمنعقدالمسكونيالمجمع

اللهشعببهاوعدالذىالميعاد()أرضباعتبارهافلسطينباحتل!الصهيونية

المسيحبمجيءتماماتحققتقدالموعودةالأرضأنالمجمعواعتبر،المختار

الإلهيةالوعودميراثحقدنيالصفةأيةالبهودفقدوبذلكالكنيسةوقيام

الذينللمسيحيينميراثاأصبحتوالتيبعدهمنونسله!لإبراهيمالمقطوعة

)1(جديدبعهداللهحددهم

أرضعلىغرببكيانقيامعلىليسواليهودالمسيحيينبينإفنفالخلاف

بكتابيدبنونالديانلينأصحابطالما،الكيانهذايملوفيمنوإنما...فلسطين

واحد.

اليهودية،للديانةالسياسيةالواجهةهيالصهيونيةبأنأيضانخرجهذاومن

الدينيالفكرعنانفصلتسياسيةحركةالصهيونيةبأنيقالأنصحيحاوليس

يستردوالكيالبلادإلىاليهودجاء)السابقإسرانيلوزراءرنيسنائب-آلونبيجالتصريعوفي

العهدفيولنراريهملهماللهوعدهاالتيالأرض،آبائهمأرضكانتأنهايعتقدونالئيايارض

تملكعقيدةراجع/9(المقدسالكتابفىإسرائيل)وإبراهيماللهبين،السنينآلافقبلالقديم

وزراءإلىالهاشميئوفيقعابدايأستاذأصدرهكراس،المقدسكتابهمخصمنلفلسطينالصهاينة

.(7891التربية

.44-24ص-السابقالمصدر،كاملمراد.د-أ
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االكاصرةلفعريةااهباتافي

والتزامهايهوديتهاعلىحكمائهاوبرتوكولاتأدبياتهانصوصتؤكدإذاليهودكط

اليهوديةأنئرىعقيدةأساليبمنبعضانذكرأنونودالبهودىبالدينالمطلق

البهودبحقدأشبعاوقدبينهماللتفريقمجاللاواحدلشيءمسمبانوالصهيونبة

رؤوسوسحقللآخرينماكلوئدميروحرقبقلراليهودوأمر،البشرعلى

لاخرافاالشعوببقيةومن.الكونسيداليهودىمنالكتبللكوجعلت،الناس

أرضدخولهمعندنونبنيوشعأتباعفعلماإلىالإشارةوئكفي.الحياةتستحق

الأبرياءوقتلالبيوتبحرقالمحرفةتوراتهمفييهوهلسانعلىأمرهمإذكنعان

حدعلىيبقلمبحيثالشجاروقلعالحيواناثوحتىوالشيوخوالأطفالالنساءمن

الذكطالإرهابنلكنذكرأنيكفيكما،يرزقحىكنعانأرضفيالتوراةزعم

وهمالمئاتوحرق،وبعدهالسنلاالمسيحظهورعندالنصارىضداليهودقاده

الحكوماتونحريضالضاريةوالحيواناتللأسودورمبهموصلبهموقللهمأحباء

جذورهم.استئصالعلىالوثنية

فئذ)ئعالى:بقولهالكريمالقرآنابيهأشارمانذكرانكذلكويكفي

واحرقوهملهمحفروهأخدودفيالنصارىاليهودرمىحيث)1((الأخذوبأمئخالن

الجزيرةفيعاشواقديهوذاأبناءاننجد،العربجزيرةإلىنظرناماوإذاأحياء

ويغذونبعضعلىبعضهاالعربيةالقبائليحرضونفكانواالفسادشرالعربية

زحفيوقفواأنوحاولواالجزبرةعلىسادةأنفسهممنويجعلون،بالأموالالفتن

تخليةفي!الراشدينالخلفاءوتابعهالجزيرةمن!النبيطردهمفلما،ال!!م

منالكثيرليدسالإسلامفياليهودمنالبعضدخلالمسلمينغيرمنالجزيرة

)2(تاريخنافيكثبرةالأحباركعبوآثار،معالمهلتشويهتاريخناإلىالإسرائيلبات

.4الآية:البروجسورةأ-

المقدمة.،السابقالمصدر،الماسونيةأسرار-2
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االكاصرةالفعريةاداهبافي

فهو،اليومإلىباقيةوأئارها)1(علمعلىنارمنأشهرسبأبناللهعبدوقصة

حبالا،إلها!حبهعليالمؤمنينأميرمنفجعلعالمنا،فيالأنسابتأليهألمس!الذي

بعالمناتحبطكئيرةطوائفزالتوماعقبدتهموتدمبرالمسلمينلشقوإنمابه

المنكر.المعتقدهذاظلفيتعيشاليومالإسلامي

لنفسالمسيحيةدخلقداليهودبعضأننجد،الآخرينإلىاقفتناماوإذا

الذىرومالباباوتابعةالكاثولبكيةعلىمقصورةالمسيحيةكانتحين،الغرض

ا!لا.المسبحبقنلالبهودينهم

يلعبواأنلليهودسانحةالفرصةكانتالصناعيةالثورةبدأتوعندما

قدروكان،الإمكانقدر)الدين(عنوالابتعاد)بالمادة(النا!إلهاءفيدورهم

المفكرين.منوغيرهما()فرويدو(ماركسكارل)مولدتشهدأنالإنسانية

إدارةعلىاليهودوسلطت،الدينعنصرفتهم،للبشريةجديدةأفكاراأسسواالنين

العالمدولإلىالأفكارنفسستاروتحتذلكبعدوالانتقالالكبرىالدولشؤون

يبقىفلاجذورهاوعنترائهاعنتسلخهاالتيالغربيةبالأفكاروئما؟هاالثالث

.-بدعونكما-إسرائبلبنيكشعب،العرقنقيشعب

واضطهادرعبحالةيعيشوناليهودكان،القرنهذامنالأربعينياتوفي

وتبين،الاضطهادمنهربافلسطينأرضإلىالهجرةإلىدفعتهم،العالمكلفي

تدفعوكانت،الاضطهادفلكوراءكانتالعالمبةالصهيونيةالحركةأنللناس

الهربعلىويحرضوهماليهوديضطهدواكيالناسبسطاءإلىبسخاءالأموال

رضي-عفانبنغمانالخليفةضدفدلهةفقادنفاقاالراشدىالحكمأبانأسلميماني-سبابناللهعبدأ-

منكانأخرىعاليةفئتةوقادعليافالهللإسلامبالكيداستمرسباابنأنإلا،الخلافةإلى-عنهالله

الاسلام.فيالكثيرةالغاليةالحركاتظهورنتائجها
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ا!مكاصرةلفكريةااذاهبافي

لدفعالغربيللاستعمارالخاضعةالضعيفةالحكوماتذممشراءوكذلكفلسطينإلى

)1(.للكبالهجرةلهمشممحشرعيةقوانينإصداربعدالهجرةإلىاليهودأولئك

يساريةالعلميةوالاقتصاديةالسياسيةالحركاتداخلفيالبحثوعند

اليهودقيادةتحتيعيشونفالشيوعيون،فيهاواضحااليهودأثرنجد،ويمينية

الموجهالقائدموقفتقفالعالميةوالصهيونية،بإمرتهميتحركونوالرجعيون

أفرادمعظماعن،إذالحركاتللكوجهفييقفلمنوويل.للكالحركاتلمعظم

الئفجيراتوئنظيمالاغتيالاتوكيفيةالسلاحاستعمالعلىتدربقدالمنظماتهذه

التيالفئنإلىتفضيالتيالخلافاتتفجيراتأوالفتاكةالأسلحةتفجيرسواء

وطأتها.منوعانتتأثيرهاتحتشعوبنامنكئيرعاشث

الدولصفوفداخليتغلغلونالذينالصهاينةأنعلىهناأشيرأنوأود

مستشارفبريجنسكي،الانتباهيئبربشكلالصهيونيةأمريشدون،الأخرىالقوية

مدرسةأكبرصاحب،الشهيروالصهيونيالقوميللأمنالأسبقالأمريكيالرئيس

الشطركتابهأصدرقدالعالميةالسياسةعباقرةجوانحهابينتضمالعالمفيأمنية

وعالمعلوىعالم،صفينإلىفيهالعالمقسم(التكنونترونىوالعصر)أمريكا

والكيانوروسياوأوروباأمريكافيهأدخلالحضارةعالمدعاةمنهوالعلوى،سفلي

تتاحألاوطالب،السفليالعالمضمنالأخرىالعالمدولجميعوأدخلالصطوني

قادرةغيرلأنهاالعلويةالأممإلىبحضارتهاللضلالسفليالعالملشعوبفرصةأية

الثالثالعالمشعوبعلىتدوسأنالعلويةالدولوطالبالحضارةاستيغابعلى

لها.تابعةوتبقيهاعليهالتضغطبأقدامها

بطرق،أعزللشعببإبادةقاموافإنهمفلسطينالصهاينةاحلروحينما

في)بيغن(أيامتكررأنفتئماذلكعلىمثلاياسينديرمذبحةفيولنا،همجية

العراقفىالصهيونيالنشاط،السودانيحسنصالقأ-

.(0891)بغداد

بعدهاوما16ص-4191-5291
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التيالاعتقالمعسكراتفيالمحتجزينلعشراتوذبحهموشاتيلاصبرامذبحة

.لبناناحتل!عقبأنشأت

المدنيينمنالعزلالعربضداستخدموافقد،6791بعدوانقيامهموعند

الطرقبأبشعبيوتهممنالنا!وأخرجالمحرقةالكيماويةوالموادالنابالمقنابل

الصهاينةيكررإذ،نفسهالتاريخيعيدوكم،أمامهمأبناؤهموذبحمنازلهموهدمت

)1(.إبادتهموأرادكنعانأبناءذبحعندمانونبنيوشعفعلهما

النزعةعلىدينيةشرعيةإضفاءهوذلكمنالصهيونبةالمؤسسةهدفوكان

أرضمنليجعلالحليثالاستعماروغذاهاالتوراةكتبةاخلالقهاالتىالقومية

العربي.الشرقفيدائمةاستعماربةقاعدةفلسطبن

الأحداثتزييفإلىشمتندفلسطينفيلليهودالتاريخيةبالحقوقالمطالبةاءن

علبهاأطلقوالتي(كنعانأرض)المقدسالكتابيسميهاالتيفالبلاد،التاريخية

الهلرفيتقع(الفلسطينيينأرضأي)الرومانيالاحتائلمنذ)فلسطين(

في!إبراهيمجاءفحين،هجراتهمكلفىالقدماءالعربسكنهالذىالخصيب

فيلبستقرالنهرينبينفيعا(أور)أراضىمنالميلادقبلعشرالثامنالقرن

الأمويونقبلهابيهاوصلفقد،الأرضهذهقطنمنأوليكنلمفإنهكنعانأرض

نزلبقليلوبعدهم،الميلادقبلعشرالثانيالقرنفيالآراميونجاءهاثم

القرنفىأشورياإقليمابعدفيماالبلادأصبحثئم،الساحليةالمنطقة)الفلسطبنبون(

يوشع()سفرسفرهفينجدولكن،التوراةفيالربلوصاياالمباشرالمنفذهونونبنيوشعإنأ-

الميعاد(أرض)فيإسرانيلبنودخلهامدينةأول((ريحا)بحرقاللهلوصايامروعوصف

بالنارالمدينةتضرمونأنكمالمدينةأخذكمعندويكون)بالناروحيواناتأناساحرقها،المزعومة

شاردمنهميبقلمحتىواضربوهمبالنارالمدينةاحرقوا،أوصيتكمقدانظروا،تفعلونالربكقول

وجهه،معرجلكل،المدينةإلىالشعبوصعد،)17-02/16تئنية(منفلتولاواردولا

والغنمالبقرحتى،وشيخطفلمن،وامراةرجلمنالمدينةفيماكلوحرموا،المدينةوأخنوا

.4ا-/صفنيا/التوراة(بهاماكلمعبالنارالمدينةواحرقوا،السيفبحدوالحمير
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العربإلىعادتثمذلكبعدوالفرسالرومانواستعمرها)1(الميلادقبلالئامن

إسرائيل،قيامعنأعلنحين4891عامحتىكذلكوبقبتالإسلاميالفتحبعد

بالأصل.يهودياليس!إبراهيمأنتذكرناماإذاهذا

الهزيلةالصهونيةللشعاراتالأساسهوالمختارللشعبالدينيالمفهومولعل

فلسطينأرضمعلترين(أرضبلالشعبشعببلاأرض)مل!للتاريخالمعادية

فيهالهموطنلاوالذينالعالمأنحاءكلفياليهودتجميعمنبدفلالهاشعبلا

وشردنسمةملايينستةتعدادهيبلغالذىالعربىفلسطينلشعبكاملتجاهلوهو

كتابهفىيشرلمالصهيونيالفكرمؤسسفهرتزل،كثيرمنهموقتلمعظمهم

أنأكدالذىوهو،فلسطينفىالعربوجودإلىواحدةإشارة(اليهودية)الدولة

لشعبشعببلاأرضإعطاء)التحقبقوسهلللغايةواضحالصهيونيالمشروع

الهجرةبدأتحين1882عامفلسطينفىكانأنهحينفي)2((أرضبلا

وقدالسكانمنمليوننصفيعيشفلسطينفيكانيهودىألف25الصطونية

فكرةإلىبالأرضارتباطهمتحولأى(المقدسةالأرضلاهوت)يسمىمانشأ

تنبعومنهاالصهيونيالدينيالفكرفىالأكبرالحيزتشغلوأصبحتبحتةلاهوتية

الغيروثقافةالغيرحقوقبنفيتشممالتيللصهيونيةالاستيطانيةالعدوانيةالروح

الدويلةمسارتحددالتيهىالاستيطانبةالعدوانيةالروحوهذه.الغيرووجود

الداخلبةسياستهاوفيتجاههمممارستهاوفيالعربإلىنظرتهافيالصهيونية

والخارجية.

:اللهوديالموميالمفهوم

فيحالياالمستخدمالتعبيريصبح(اليهوديالقومى)مفهومأخذوقد.

يعنيمفهوموهو،العالمأنحاءكلفيالصهاينةإلىللإشارةالمحدالةالأرض

.بتصرت712-651ص-التاريخفىواليهودالعربمفصلراجعا-

.بتصرفالثانيالقسممنالأولالفصل-الفلسطينيةالموسوعة2-
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الزعيمصورهاوقدالمحلالةللأرضكانواحيثمااليهودجانبمنالمفترضالولاء

اليهودولكنصابونيايعتبريهودىكلبأنيؤمنبأنه:بقولهوايزمانالصهيونى

الرئاءبعينالبهمبنظرأنيجبآخرقومىولاءأىاليهوديةوطنيتهميشوبالنين

ولثه.الأوحدلوطنهمخونةباعتبارهمالازدراءبعينأو

النظربغضللبهوداضطهادبأنهااليهوديةالمسألةالصهيونيةصورتلقد

وتعايشالاضطهادلمنعمجالولاالسياسىأوالطبقيأوالاجتماعيتكوينهمعن

يمكنلاالتيالقوميةالهويةويفتقدونمشتتيناليهوددامماالآخرينمعاليهود

.)1(لهمدولةبإقامةإلاتوفرها

تشدالتىالوحيدةالصلةهيليستوالدينيةالتاربخيةالصلةأنتبينوقذ

الأموالرؤو!علىللسبطرةالصهيونيالجشعا!نبلفلسطينإلىالصهاينة

الدولرغبةأضفناإذا،هذالذلكآخرعاملاكاناقتصادياالعالمباستعماروالرغبة

لهمدائمةاستعماريةقاعدةلتكوينالعربعنبعيدةفلسطينجعلفيالاستعماربة

جعلتللساميةالأوروبيينبعضلعداءالمستغلةالصهيونيةأنكما-ذكرناكما-

فيالحاخاماتدونهاالتيالخرافاتبذلكمستغلةمختارافريداعنصرااليهودمن

.والزوهاروالللمودالقدبمالعهد

عملتوقد،التوراةفيجاءماعلىيعتمد(المختارالشعب)مفهوما!ن

هواليهودكط)2(فالدبنقوميادينااليهودىالدينأنعلىالتركيزعلىالصهيونية

بحذافيرها.الحاضرةالصهيونية

ايمانوغداوقوميةسياسيةصيغةذاعندهاالمختارالشعبمفهومفأصبح

قوميبوجودايماناللصهبونبةبالنسبةيعنيالمختارالشعببفكرةالدينياليهودى

العالمية.الصهيونيةقيهمخلقتهيهودى

.بتصرفبعدهاوما501ص-الفلسطينيةالموسوعةراجعأ-

.بتصرف99-13صاجالصهيونيةتاريخ2-
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شأنهامنالمخلالفةالمجتمعاتظلفيالحياةأنالعالمبةالصهيونيةوترى

كمبدأالعنصرىالانفصاممبدأالصهونيةكرستلذلك،لهمالفناءعليهايترتبأن

عنصريةأمامالضحيةهمالعربوكانمنطقيةكنتيجةالصايونيالفكرفيأساسي

خدهامنيكسبواحتىلهاوطبلواالنازيةأحداثاليهوداستغلوقدالصهونية

لهم.قوميكوطنفلسطينتملكفيالحقليعطيهمالعالميالعامالرأىعطف

فىيشتركواولمذلكقبللليهودعداءأىالفلسطينيينأوللعرببكنولم

كانواالعربومنهمالمسلمينلأن)1(النازيةأرادتكماهويتهملإلغاءمحاولةأية

وكانواالكتابأهلمنأنهماليهودإلىالإسلاميةعقيدتهمخصمنينظرون

التيالصهيونيةلكن،الإسالفيةالعصوركلفيوشعائرهمالدبنيةبممارستهم

ومالفلسطيناستعمارهالتبريرواللالمودالتوراةفىالمنحرفةالأفكارمنانطلقت

وما،العربمنوأرقىأسمىجنساباعتبارهماليهودإلىالنظرمنفلكيتضمنه

يهودلاستيطانوتمهيدفلسطينلشعبتشريدمنالعنصريةالنظرةهذهعلىترتب

العربإزاءعدوانيائجاهمنذلكصاحبومافلسطينفيالاستعمارىالعالم

للقضاءوالدعوةبلبمصيرهمالاكتراثوعدمالأصليينالبلادأهلالفلسطينيين

يوشعأيامأجدادهمفعلهبمااليومفعلتهمأشبهوما.)2(البالسخارجوطردهمعلبهم

.-التوراةتقولحسبما-كنعانأهلوشردواقللواحيننونبن

ختا

..141143ص-الفلسطينيةالموسوعةراجعأ-

الفصلوكنلك،713-651ص-التاريخفيواليهودالعربمفصلمنالثامنالفصلراجع2-

168-121ص-وإسرانيلوالصهيونيةاليهوديكتابمنوالعاشروالشمعالثامن
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!ثافى

.م5591-بيروت-صادردار،مطبعةالعربلسان،منظورابن

أط-مصر-الأميريةالكبرىالمطبعة.النبويةالسنةمنهاج،تبمبةابن

هـ.1321

1386-بيروت-العربيةالكتبدار.الشرعيةالسياسة،تيميةابن

هـ.

هـ.1328-القاهرة-الكردىمطبعةلتمية.ابنفتاوى،تيميةابن

العربي.التراثإحياءدار.الصحيحالجامع،مسلمالأمام

أ--طالأزهريةالمطبعةمسلمصحيحشرحالمنهاج،النووىالإمام

أهـ.0374

شاكر.محمدأحمدتحقيق-الصحيحالجامع،الترمذيالإمام

.أمأهـ-356379السلطانيةحكام

.3ط-)د.ت(بيروت-العربيالتراثإحياء.دارالمقدمة،خلدونابن

.أم779أ-ط.بغداد-والخلافةالإسلام،عليانرشديد..

ا،طمصر)د.ت(المعارفدار.المغني،فدامةابن.

.أم779أ،طبيروت./الحكموأصولالمعتزلة،عمارةمحمد.

.أم79.أ-بغداد-طالدعوةأصول،زيدانالكريمعبدد..

دار.البخارىصحيحشرحفيالباريفتح،العسقلانيحجرابن.

(.ت.)دبيروت-المعرفة

المطبوعاتمكتب.الصحيحينعلىالمستدرك،النيسابوريالحاكم.

(..ت)دببروت،الإسالفبة
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،وشركاهالحلبيمؤسسةوالنحل،المللأحمدالكريمعبدالشهرستانى160

الوكيل.محمدالعزيزعبددتحقيقأم،689القاهرة

إلىالاشتراكيةمن،السياسيالفكرتطور-حسينالسيدعدناند.أ.7

م.5352،أط،بيروت-أمواجدار.الجثيدةاللببرالية

،عمان-المناهجدار.الدراسيالمنهجفلسفة-الدليميحسنعصامد.أ.8

م.52أهـ42353

-عمان-المناهجدار.حديثمدخلالفلسفة-طهالسيدعزميا.د.91.

.م5302هـ-1423

والنشرللطباعةقباءدار.العالمأيقظوافلاسفة-النشارمصطفىد.5.2

.أم3899ط-القاهرة-والتوزيع

النقيض.فيوجوديةدراسة،الجدليالوجودظواهرية-ذريلبنعدنان2.أ

.أم729-دمشق-الأجيالدار

المناهجدار.الإسلاميةالنظمفيالوجيز-الساموكمحمودسعدونا.د.22.

.م2002أهـ-422-عمان-

المناهجدار.الاستشراقعلمفيالوجيز-الساموكمحمودسعدونا.د.23.

م.3002هـ-1423--عمان

مناهج-العانيالقاهرعبد.ود،الساموكمحمودسعدونا.د.4.2

-بغداد-الحكمةدار،العلميوالبحثالعاليالتعليموزارة.المستشرقبن

.م9891

.م9691-بغداد.والإسلامالمستشرقون،الحميدعبدعرفان.د2.ه

العربي.التراثدراسةفيالاستشراقتطور،ناجىالجبارعبدد.26.

.م8191-بغداد
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االكاصرةالفمريةاهباتافي

العالمية.بالامبرياليةوصلتهماوالتبشيرالاستشراق،أحمدخليلإبراهيم.

القاهرة

/القاهرة-الشروقدار.معاصرةفكريةمذاهب-قطبمحمد.

.م991سهـ-أ8414ط-بيروت

كلية.الإسلاميةالئقافةفىمحاضرات-وآخرونالقضاةشرفد.ا..

.م4002أهـ-425-2ط،الأردنيةالجامعة-الشريعة

المادىللتفسيرماركسنظريةمنالإسلامموقف-العوايشةاحمدد..

هـ-24014طالأرلن-عمان-الإسلاميةالمكتبة.للتاريخ

أم.849

المناهجدار.والحضارةالفكرفيمحاضرات-فهدمحمدبدرىا.د..

م.2002أهـ-1422ط-عان-

الثأليفلجنةمطبعة.الذرائعمذهبأوالبراجماتزم-فاميعقوب.

.م3691أهـ-354القاهرة-والنشروالترجمة

زكيد.والعريانعليمحمدد.ترجمة.البراجماتية-جيمسوليام.

.م6591القاهرة-العربيةالنهضةدارمحمودنجيب

الئقدموفكرة(ببرد.ديوي.جيمس)التقدمفلسفة-مارسيل.د.ديفيد.

المصرية-الأنجلومكتبةالمنصورى-خالدد.ترجمة.الأمريكية

.م7891القاهرة

.القاهرةسعدإبراهيمترجمة.وجوجوواللهالرب،مندلسنجاك.

دار.2ط-الإسلا!يةالسياسيةالنظريات،الريسالدينضياء.

.م6791مصر-المعارف

الطريق-مجلة؟مقنعةسياسةأمموضوعيعلمالاسلشراق،بيهمنبيل.

.م8191بيروت-أولتشرين-الخامسالعدد
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االكاصرةلفكريةااهبا!مرفي

اليهودية.-الديانةالأول-القسمالأديانمقارنة،شلبيأحمد.ه.

.م7391القاهرة

المصريةالهيئة.عليهاوالردالصهبونيةالادعاءات،رشوانالحميدعبد.أه

.أم779-القاهرة-للكتابالعامة

محاضرات.عليهوالردالتهدبد..الإرهاب،هووالانموريسإريك52.

.م4002هـ-1425عمان-2طالإسلاميةالئقافةفي

منشور()غيردندشليترجمة-المثقفينعندفاعا،سارتربولجان53.

حسين(السيدعدناند.-السياسىالفكرتطور)عن

الإسلامبةالمكتبةماركسنظريةمنالإسلامموقفالعوايشةد.أحمد54.

أ-28298491ط

-داوداحمدترجمة-التاريخيةالمادية،كوخالزون.مكبلي.ف55.

أم759دمشق-الجماهيرالسباعيدارالدينبدرمراجعة

القاهرة-المصرىالكتابداروعمليا،نظرياالشيوعية،كاريوهنت.ه6

دراساتعننقلا)الماركسيةالفلسفةأصول،ورفيقاهبولتيزرجورج57.

)د.ت(بيروت-العصريةالمكتبةبركاتشعبانتعريب-(فلسفية

للطباعةدمشقدار،التاريخبةوالماديةالديالتيكيةالمادبة،ستالين58.

(..ت)دوالنشر

والئقافةالأبدلوجيةفيلينين،(ولبنينوانجلزماركس)مؤلفات.ه9

موسكو.-التقدمدارشاهينابياسترجمة-الاشتراكية

البرولتيارية-الأمميةفيلينين،(ولينينوانجلزماركس)مؤلفات6..

موسكو.-التقدمشاهيندارإلياسترجمة

الحقيقةدار،مرقصإلياسترجمة-الفلسفيةالدفاتر،لينين6.أ

مأ479بيروت
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االكاصرةلغكريةااهباتافي

هـ.1411-لندن.للاستشراقإسلامبةرؤية،غرابأحمدد..

للعالمالئقافيالنزوأساليب،الزيبقشريفقمحمدوجلايشةعليد..

الاعتصامدارالإسلاهى

العدد-الهل!مجلة.والمستشرقونالإسلاميالتراث،الجندىأنور.

.م8191القاهرة-يناير-والثمانونالرابعةالسنة-الأول

العلماءمنجماعةتاليف-للتاريخالماديللفهموانجلزماركستطوير.

د.ت()الفارابيدارحبدر.حسانترجمة-السوفيت

العربيةالدار.الفلسطينبةالموسوعة-أسودمحمدالرزاقعبد.

.م7891بيروت-للموسوعات

الاقتصادىالتشريعفيالجماعيالاتجاه،النبهانفاروقمحمدد..

الإسائمي.

الفكر.دار.اقتصادنا،الصدرباقرمحمد.

اللبناني،الكتابدارالعصر.ومشكلاثالإسلام،الرافعيمصطفىد..

.أط

حلمي.القادرعبدترجمة-الرأسمالبةمستقبل،ثروليسنر.

البهوديةالديانتينتاريخموجز،الساموكمحمودسعدونالدكتور.

الشريعة-كلية-الرابعالصفطلبةعلىألقيتمحاضرات.والمسيحية

.م8591بغدادجامعة

العثمانية.الدولةسياسةفياليهوديةالأقليةأثر،نعمةنورىاحمدد..

.8291-بغداد-الفلسطينيةالثراساتمركز

رسالة.الصهيونيةللحركةالدينيةالجذور،التميميمحمودفرحان.

.8691-بغدادجامعة-الشريعة-كليةماجستير
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االحاصرةلفعريةااهباتافي

ترجمة-التاريخيةالماديةوالديالتيكيةالماديةأسس،ويافوتسبركين6.

موسكو-التقدمدارالجندىمحمد

اليقظهدار2طيازجيأندريهترجمة-الفلسفهبؤس،ماركسكارل6.

6791لبنان-سورياالحياةومكتبهالعربية

مستجيرمحمدترجمة-الجدليةالمادةإلىمدخل،نفورتكورموريس6.

مأ759-بيروت-الفارابيدارمصطفى

،بيروتمعارضيهاومؤيدهابينداروننظرية،القرطاسقيس6.

هـ.1913

ترجمة-السوفيتالعلماءمنجماعةتأليف-الماركسيةالفلسفةنشوء6.

مأ099بيروت-الفارابيحيدردارجسان

العصرية-المكتبةالصهيونيةوليدةالشيوعيةعطار،الغفورعبدأحمد6.

هـ.أ493بيروت

الاشتراكية-الأخلاقفيلينين(،لينينووانجلزماركس)مؤلفات6.

)د.ت(.موسكو-التقدمدارشاهينالياسترجمة

أديبترجمة-الدولةوالخاصةوالملكيةالأسرةأصل،انجلزفريدريك6.

العربيوالكتابالفارابىداريوسف

-للكتاباللبنانيةالشركة.الشيوعيالبيانانجلز،فريدريكماركسكارل7.

.بيروت

2طالإسلاميةالئقافةفيمحاضرات.الإرهابيةالظاهرة،مرادمحمود7.

.مهـ-14255402-عمان

مصر-المعارفراد.الناشئةالرأسمالية،جامعاحمدد.7.

.المعاصرةوالنظمالإسلامبينالافتصادألمس!،المودودىالأعلىأبو7.

212

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


االكاصرةالغحريةاهبا!مرفي

-دريداإلىشتراوسليفي.منبعدهاوماالبنيوية،ستروكجون.

.م6991الكويت-المعرفةعالم.عصفورمحمدترجمة

والمذاهبالأديانفيالميسرة،الموسوعةالإسلاميللشبابالعالميةالندوة.

.م1هـ-29041989ط-الرياض-السعودية.المعاصرة

الدوليالقانونحكمفيالصهيونيةدعوى،الغنيميطلعتد.محمد.

.0791-مصر-الاسكندريةجامعةمطبعة

الهيئة.وإسرائيلوالصهيونيةاليهودية،المسيريالوهابعبد.د.

.7591-بيروت-والنشرللدراساتالعربية

الصهيونيةوالمصطلحاتالمفاهيمموسوعة،المسيرىالوهابعبد.د.

.القاهرة-الأهراممطبعةالثانىالقسم-الصهيونيةالأيدلوجية

تحليليةدراسة،وإسرائيلالعرببينالقوىتوازن،الغفوريأمين.

دمشق-والنشرللطباعةالاعتدالأدار679حزيرانلعدوانإسئراتيجية

.6891أ/سنةط

-القاهرةالدوليالقانونضوءفيفلسطينقضية،الفاروقيإسماعيل.

6891

البحوثمعهدالدوليالقانونضوءفيفلسطينقضية،الجلبيحسن.

.9691بغداد-العربيةوالدراسات

العربيةالدراساتمعهد،والانجيلالتوراةفيإسرائيل،كاملمرادد..

.6791-سنة2ط-القاهرةالمعرفةدار.العالمية

إسرائيل،،سليمانالرزاقعبدالوهابوعبدالدسوقيكاملمحمد.د.

.6891-القاهرة-بمصرالمعارفدارمصيرها،واقعها،قيامها

الحدود.حولالإسرائيليةللمفاهيمالأيديولوجبةالجذور،الخطيبعمرد..
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االكاصرةالغمريةا!م!اهبفي

كتابهمخائلمنلفلسطينالصهاينةتملكعقيدة،الهاشميتوفيقعابد8.ه

.7891التربيةوزراءإلىالهاشميالأستاذأصدرهكراسالمقدس

.0891بغداد-.العراقفيالصهيونيالنشاط،السودانيحسنصادق86.

مكانذكر)دون7491سنةأطالقدسإلىالعبور،حجازيشكرفات87.

.(الطبع

..8191-بغداد.التاريخفيواليهودالعربمفصل،سوسةأحمدد.88.
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